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Werkgroep 1: 

Sociale samenhang en leefbaarheid, publieke gezondheid, speciale aandacht voor kwetbaren, 

jeugd en ouderen. 

 

Deze werkgroep wil er aan bijdragen, dat de gemeente Heerenveen uitgroeit tot een mienskip, waarin 

burgers zich individueel en als groep  thuis kunnen voelen en iets voor elkaar willen betekenen; en 

een gemeente waarin burgers bijdragen aan binding en leefbaarheid; speciaal voor kwetsbare 

burgers, mensen met een beperking, jongeren en ouderen. 

Actie  Beoogd resultaat 

Met ‘gemeentehuis’ meedenken over plannen ter 

verwezenlijking van bovenstaand doel + toezien 

op voortgang en effect van beleidskeuzes + 

advies hierover uitbrengen aan B&W. 

Bijdrage aan verwezenlijking hoofddoelstelling.  

Signalen ophalen in dorpen/wijken/buurten: hoe 

beoordeelt men de inspanningen voor verhoging 

van sociale samenhang? Zet dit burgers in hun 

kracht? Zijn burgerinitiatieven te verwachten? 

Worden kwetsbaren aangezet tot meedoen?  

Daartoe contact met plaatselijke & wijkbelangen,   

burgerinitiatieven als Doarpshelp, wijkmanagers 

en Caleidoscoop (Centra voor Meedoen)  

 aandacht voor de integratie van kwetsbare 

personen in de wijken en buurten waar zij wonen 

of verblijven.  

Voor deze actie kunnen samen met andere 

werkgroepen contacten worden gelegd met 

organisaties die de belangen voor de 

bovenstaande groepen behartigen, of hen zorg 

leveren.  

 

Voor betrokkenen herkenbare adviezen, 

waarin stem van de burgers doorklinkt.  

 

 

Stimulans ‘Eigen Kracht’. 

 

De boogde resultaten zijn signalen t.b.v. een 

goede integratie in de buurt. 

Deze signalen leiden tot voor betrokkenen 

herkenbare adviezen, waarin stem van de 

burgers doorklinkt.  

 
Enkele meer concrete acties worden in de 

volgende kopjes verder uitgewerkt. 

Contact met aanbieders ouderenzorg. 

Het contact met aanbieders vindt specifiek plaats 

met: 

Contact met ouderen zorginstelling Meriant, m.n. 

over de vernieuwingen in de ouderenzorg. 

en met ouderenbonden, waaronder koepel Cosbo  

De beoogde resultaten zijn signalen m.b.t. het 

beleid in de ouderenzorg om zo zicht te krijgen 

op de kwaliteit van vooral het wonen 

afstemming met ouderenzorginstellingen, 

waaronder Meriant e.a. 

afstemming met ouderenzorgbonden, 
waaronder Cosbo 

Contacten met zorgorganisaties, bijv. Alliade, 

zorgboerderijen enz. 
Signalen t.a.v. het beleid voor integratie van 

mensen met een beperking. 

en afstemming met zorgorganisaties  

 



Contacten met belangengroepen van mensen met 

een niet Nederlandse achtergrond, zoals bijv. de 

Turkse en Arabische Moslim verenigingen. 

Signalen m.b.t. het beleid t.a.v. integratie van  

mensen met een niet  Nederlandse 

achtergrond. 

Contacten met:  

• Zorgorganisaties samen met werkgroep 2 met 

als aandachtspunt integratie van de bewoners in 

buurt of wijk. 

• Huurdersbelangen en mogelijk 

woningcorporaties. 

Signalen m.b.t. het beleid t.a.v. wonen en 

integratie van kwetsbare mensen. 

 

 

 

 


