NIEUWSFLITS – september 2022

Vergadering Participatieraad 15 september
De vergadering is op donderdag 15 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De
agenda voor de vergadering vindt u hier.

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.

Marian Veldman-Otter
Mijn naam is Marian Veldman-Otter, opgegroeid in Drachten, waar ik ook mijn
opleiding op de PABO heb gedaan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest in
het onderwijs ben ik een andere weg ingeslagen en heb op het CIOSspecialisatie Sport gedaan en ben daarna in de topsport terechtgekomen. Na
vele verhuizingen zijn we in 2000 in Heerenveen komen wonen. Dit had te
maken met ons werk. Ik ben begonnen als specialist en later algemeen docent
op het CIOS. De laatste jaren van mijn werkzaam leven heb ik als
studieloopbaan begeleider en topsportcoördinator gefungeerd. Hierin heb ik
vele jongeren en topsporters begeleid en geadviseerd een goede keuze te
maken voor hun loopbaan. Ik zou mij binnen de Participatieraad dan ook willen
inzetten voor jongeren en ouderbeleid.
Froukje Bekius-Veenstra
Sinds 2007 woon ik met veel plezier in De Knipe. Al veel langer, namelijk sinds 1994,
werk ik in de gemeente Heerenveen als docent Nederlands bij het Bornego College.
Ik vind het belangrijk dat inwoners van de gemeente invloed kunnen uitoefenen
op wat de gemeente doet. Graag vertegenwoordig ik haar inwoners als lid van de
Participatieraad. Ik wil mij ervoor inzetten om de gemeente Heerenveen nóg
mooier te maken op basis van de input van haar inwoners. Mede omdat ik docent
ben, sta ik midden in de samenleving. Hierdoor heb ik zicht op wat er bij de
inwoners speelt en wat zij van de gemeente nodig hebben. Ik ga met veel
enthousiasme aan de slag voor de Participatieraad en zie de komende tijd met veel
vertrouwen tegemoet.
Werkbezoek Meedoen&Voorzieningen aan it Hummelhûs
De werkgroep M&V wil in het kader van contacten met maatschappelijke organisaties zorginstellingen
bezoeken die dagbesteding in het dienstenpakket hebben. Zo is op zaterdag 25 juni tijdens het openhuis door een afvaardiging van de werkgroep it Hummelhûs in Oudehorne bezocht. Daar wordt
dagbesteding aangeboden aan ouderen met een hulpvraag en dagbesteding aan jonge mensen die
behoefte hebben aan buitenschoolse opvang. Er is een groep ouderen van 10 tot 12 personen die
dagelijks van 10.00-16.00 uur komen en hier zes dagen per week terecht kunnen. Mensen komen per
taxi of worden door vrijwilligers opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om te logeren maar daar is een
wachtlijst van een jaar. De zorgboerderij heeft een positieve indruk achtergelaten bij de werkgroep.
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 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

