
 

                              NIEUWSFLITS – november 2022 

 

Vergadering Participatieraad 17 november      

De vergadering is op donderdag 17 november om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De 

agenda voor de vergadering vindt u hier: 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-17-november/ 

 

Woordje van de voorzitter  

We staan als Participatieraad voor een spannende periode. Er is een nieuwe gemeenteraad gekozen, 
er is een nieuw hoofdlijnenakkoord en we hebben twee nieuwe portefeuillehouders in het sociaal 
domein: Sybrig Sijtsma en Gerrie Rozema. Door de verkiezingen zijn er weinig beleidsstukken en zijn 
we vooral bezig met kennismaken en inwerken. Dit geldt ook voor de Participatieraad. We hebben 
twee nieuwe leden. Dit zijn Froukje Bekius-Veenstra en Marjan Veldman-Otter. Zij stellen zich in deze 
nieuwsbrief verder voor. 
 
Toch maken we ons grote zorgen. Door de exorbitante stijging van de energieprijzen en de stijging van 
de kosten voor het eerste levensonderhoud, komen er steeds meer inwoners in financiële problemen. 
Zijn deze inwoners in beeld en zo ja, kunnen ze geholpen worden? Wat kan de gemeente hier aan 
doen?  Dit onderwerp zal daarom de komende maanden zeker op onze agenda komen. 

 

Terugblik vergadering 17 juni – concept Woonvisie gemeente Heerenveen 

Een medewerker van de gemeente heeft de concept Woonvisie van de gemeente Heerenveen 
gepresenteerd. Een belangrijk thema in het raadsakkoord is wonen en zorg. De Participatieraad wordt 
van harte uitgenodigd om input aan te leveren over de volgende thema’s:  

 Langer thuis wonen (dit kan ook betekenen dat je niet in je eigen huis woont maar 
doorstroomt naar een andere woning die geschikter is). 

 Leefbaarheid 

 Veiligheid – overlast  

 Doorkijk naar de komende 5 – 10 jaar 
 

Zoals het nu lijkt moet de Woonzorgvisie in Q3 van 2023 gereed zijn en zal dan onderdeel gaan 

uitmaken van de Woonvisie. De Participatieraad zal input leveren voor het onderdeel wonen en zorg. 

Er is toegezegd dat de Participatieraad meegenomen wordt in het concept. Als het volgens plan 

verloopt zal de gemeenteraad de Woonvisie in november behandelen.  

Nieuwe leden stellen zich voor  

We vinden het fijn om te melden dat we met ingang van 1 september twee nieuwe leden kunnen 
verwelkomen. Zij stellen zich kort even aan u voor.  

Is uw interesse gewekt voor het lidmaatschap en woont u in de gemeente Heerenveen óf kent u 
iemand anders die vrijwilligerswerk zoekt? We hebben nog plaats voor nieuwe leden. Voor meer 
informatie kunt u via participatieraad@heerenveen.nl contact met ons opnemen.  
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Bezoek werkgroep W&I aan opvanglocatie Oekraïners in Heerenveen 

Op 19 oktober heeft de werkgroep W&I een bezoek gebracht aan de opvang van Oekraïners in het 

voormalige Hajé-hotel aan De Schans in Heerenveen. We werden hartelijk ontvangen door Alisa 

Kalender - coördinator op deze locatie die vanuit Vluchtelingenwerk in Heerenveen werkt. Zij vertelde 

dat ze elke dag beschikbaar is voor vragen van de Oekraïners en om oplossing te vinden voor 

eventuele problemen die zich voordoen. Daarnaast is Mevrouw Van der Horst van de gemeente 

Heerenveen enkele dagdelen per week aanwezig voor vragen aan de gemeente en om zaken waar de 

gemeente bij betrokken is te regelen voor de bewoners. 

Alisa vertelde dat er op dat moment ongeveer 160 mensen werden opgevangen in het hotel, waarvan 

50 kinderen. De maximale opvangcapaciteit is ongeveer 200 plaatsen. Ze vond dat de opvanglocatie 

goed voldoet voor deze opvang en dat de zaken er goed geregeld zijn. Ook de samenwerking met de 

gemeente werd door haar als zeer positief ervaren. Omdat een groot deel van het oorspronkelijke 

personeel van het hotel in dienst is gebleven, zijn de schoonmaak en de maaltijdvoorziening ook goed 

geregeld. Daarnaast kunnen de bewoners op de locatie lessen volgen om de Nederlandse taal te leren 

en gaan de kinderen in de omgeving naar school. Verder was opvallend dat al een flink aantal 

bewoners werk gevonden had in de omgeving. Ons bezoek werd afgesloten met een rondleiding door 

het gebouw. 

Wij kregen ook een positieve indruk van deze opvanglocatie en hoe de zaken er geregeld zijn. Hoewel 

de kamers natuurlijk niet echt ruim zijn, zijn er wel verschillende ruimtes voor algemeen gebruik waar 

de mensen terecht kunnen. Verder viel het ons op dat er in een voorraadkamer veel kleding lag die via 

inzameling in Heerenveen zijn ingebracht. Met het oog op de naderende winter was er eigenlijk alleen 

nog behoefte aan warme winterkleding, zoals winterjassen. Tenslotte zagen we nog wel een 

aandachtspunt voor de aanwezige kinderen. Hoewel er in het gebouw wel wat speelruimte was, bleek 

dat er om he gebouw geen geschikte ruimte voor kinderen was om te spelen. Nu zijn er eigenlijk alleen 

parkeerplaatsen waar uiteraard vooral autoverkeer uit de voeten kan. Het zou mooi zijn als een deel 

van deze parkeerruimte kan worden ingericht als speelruimte voor de kinderen. Wij hebben Alisa 

geadviseerd om dit aan te kaarten bij de gemeente. 

Nieuwsflits 

Deze maandelijkse digitale nieuwsflits wordt toegezonden aan inwoners en maatschappelijke 

organisaties, die actief zijn in het sociale domein in de gemeente Heerenveen. Wilt u deze nieuwsflits 

ook ontvangen? een mailtje aan participatieraad@heerenveen.nl is genoeg. Naast nieuwtjes en de 

uitgebrachte adviezen, vindt u in de nieuwsflits ook de agenda van de eerstvolgende vergadering van 

de Participatieraad.  
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Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u uw ervaringen met betrekking tot de dienstverlening 

bij het WIMO loket (Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning) met ons te delen. Uw signalen 

kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen 

versterken. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen geen rechtstreekse (persoonlijke) 

terugkoppeling doen. Vult u door het klikken op signaalkaart uw signaal in. Dat kan een klacht of nare 

ervaring betreffen, maar ook een compliment is uiteraard welkom. 

Wat is de Participatieraad 

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en 

wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de 

Jeugdwet.  De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in 

de lokale samenleving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. We merken 

dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de beleidsambtenaren en de 

gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden gevraagd mee 

te denken bij voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming. 

De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en haar ambtenaren. Meer 

informatie over de Participatieraad vindt u op onze website https://www.participatieraadheerenveen.nl 
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