
 

 

NIEUWSFLITS – september 2018 

 

Openbare vergadering Participatieraad 20 september 2018  

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 20 september om 19.30 uur in kamer 13 van het 

gemeentehuis van Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering. 

Drie nieuwe leden benoemd  

Tijdens de laatstgehouden vergadering  van  21 juni zijn drie kandidaat-leden voorgedragen.  Het 

college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voordracht en met ingang van 1 

september zijn als lid van de Participatieraad benoemd mevrouw Althea Browne; mevrouw Aletta 

Gussinklo en de heer Hans Kingma. We wensen hen allen veel succes en op de website stellen zij 

zichzelf even voor.  

Adviezen 

Naar aanleiding van een informerende brief van het college met als onderwerp: ‘Van leerlingenvervoer 

naar zelfstandig reizen in het openbaar vervoer’ hebben wij in de vergadering van 21 juni een 

ongevraagd advies uitgebracht. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep en hun ouders vinden 

wij het belangrijk dat een aantal gesprekspunten door middel van dit advies onder de aandacht van de 

gemeente komen, dan wel blijven. We vinden het belangrijk dat leerlingen (en ook 

ouders/begeleiders) in alle mogelijke situaties over het reizen met openbaar vervoer worden getraind. 

Verder vragen we aandacht voor veilige en overzichtelijke opstapplekken c.q. bushaltes. Soms kan 

daarover extra overleg met betreffende ouders-begeleiders en/of andere partijen nodig zijn.  Bent u 

nieuwsgierig geworden naar het volledige advies en de reactie van het college? Dan verwijzen wij u 

graag naar onze website.  

Gezamenlijke afsluiting voor het zomerreces 

Tijdens twee weekenden in juni 2018 is het straatbeeld van 1896 van New 

York in het dorpscentrum van Akkrum nagebootst. Frank Cooper opende in 

dat jaar het grootste warenhuis ter wereld aan Sixth Avenue, een van de 

belangrijkste winkelstraten in New York. De leden van de Participatieraad zijn 

gezamenlijk ‘op bezoek’ geweest om twee van hun collega-leden te 

bewonderen. Eelco Sixma had de rol van Frank Cooper op zich genomen en 

Jelle Roorda was geleerde. Het dorp Akkrum kan 

met trots terugkijken op het project ‘meet me at 

the fountain’ ..wat een mienskips zin!!  

Op de foto’s ziet u Frank Cooper in gesprek met 

voorzitter Willy Dommerholt en collega raadsleden.  

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-20-september/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/even-voorstellen/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Rectie-college-llvervoer-naar-zelfstandig-reizen.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Ongevraagd-advies-llvervoer-naar-zelfst-reizen.pdf


 

 

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.  

Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u om 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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