MAAK HET! VIER JAAR LATER...
KEN JE DE SITE
MAAKHET.NL?
Nee? Hoog tijd om te kijken. Want op dit digitale
platform voor inwoners van de gemeente Heerenveen kom je in contact met mensen uit jouw dorp
of wijk. Omdat je graag meer mensen wilt leren
kennen in je omgeving. Of als je samen iets wilt
realiseren. Of gewoon omdat je wilt weten wanneer er in jouw buurt iets leuks wordt georganiseerd. En het mooie is: het is gratis en werkt heel
eenvoudig. Om informatie te delen maak je een
groep aan voor jouw straat, wijk, dorp of project.
Of je haakt aan bij een groep die je interessant
vindt. Ook verenigingen kunnen gebruik maken
van Maakhet.nl.
Benieuwd hoe het werkt? Kijk op Maakhet.nl.

In 2014 nam de gemeente Heerenveen het initiatief
voor Maak Het! De samenleving verandert meer
en meer. Inwoners spreken zich steeds meer uit
over wat zij belangrijk vinden. Als gemeente zijn
wij ervan overtuigd dat de beste ideeën van onze
inwoners komen en niet altijd achter een bureau
ontstaan. Want wie kent een buurt nu beter dan
degene die er woont? Daarom zoeken we meer
dan ooit de samenwerking met onze inwoners,
bedrijven en organisaties. Wij willen weten wat
u belangrijk vindt en geven de ruimte om met
plannen en voorstellen te komen. Dan horen wij
graag wat wij kunnen doen om te helpen.
Samen met onze wethouder Jelle Zoetendal zochten
we actief een samenwerking met u op. In wijken en
dorpen gingen we onder andere aan de slag met
verschillende nieuwe vormen van lokale democratie.
Bijvoorbeeld met een loting, om inwoners te vragen
plaats te nemen in een wijkforum in De Greiden.
Via een stemronde voor kinderen, voor een nieuwe
speeltuin in het Montferlandplantsoen. Maar ook samen
met dorpelingen om buurtgenoten enthousiast te maken
voor nieuwe, sfeervolle verlichting in Aldeboarn.
Sommige projecten liepen als een tierelier, andere waren
een uitdaging. Terugkijkend zijn we op alle projecten

Jelle Zoetendal en Janny Witzenburg

ontzettend trots. Dankzij de betrokkenheid en creativiteit
van u als inwoners, de inzet en welwillendheid van lokale
organisaties en ondernemers en de gedrevenheid en
leergierigheid van onze medewerkers.
We nemen u in deze krant graag mee langs de verschillende projecten, waarbij we het woord laten aan de
betrokkenen. Heel veel leesplezier gewenst!

EEN EXPERIMENT IN DE GREIDEN
Anton Melein
Voorzitter van bewonersforum
Buitengewoon De Greiden
Wat voor project is dit en hoe is het ontstaan?
Dit project is een experiment dat begon met wethouder
Jelle Zoetendal. Die ging persoonlijk langs de deuren
van tientallen mensen die hiervoor waren ingeloot.
Ik was één van die mensen. Met zijn collega’s vroeg de
wethouder of we wilden plaatsnemen in een bewonersforum, om mee te denken over de ontwikkeling van
De Greiden. De meeste mensen zeiden ‘ja’ en ook ik
heb geen moment getwijfeld. Ik vond het loei interessant en een eer om hiervoor gevraagd te worden.
Wat is het resultaat?
We begonnen met 25 deelnemers en daarvan zijn er nu
nog 19 over. Best veel, vind ik zelf. Met elkaar hebben
we nagedacht over de thema’s ‘groen’, ‘sociaal’, ‘spelen’

Marc Jense
Wijkmanager bij de gemeente
Wat maakt dit project succesvol?
Inwoners zoeken over het algemeen naar kansen.
Ze kijken niet zo gauw naar wat niet kan. Dat geeft
nieuwe inzichten. Aan de andere kant horen we dat de
deelnemers nu beter begrijpen dat de gemeente niet
iedereen gelukkig kan maken. Als de één graag meer
parkeerruimte wil, gaat dat ten koste van het groen waar
een ander juist van houdt. Het is een experiment waar
we veel van kunnen leren. Bijvoorbeeld of deze aanpak,
met een loting onder inwoners, überhaupt werkt.
Waar ben je trots op?
Dat we het met elkaar hebben aangedurfd om de bewoners op een andere manier te betrekken dan gebruikelijk
is. Een zoektocht naar een andere manier van besluit
vorming in de lokale democratie. Het is straks aan de
gemeenteraad om hierin mee te gaan en te kijken naar

Inwoners denken na
over wijkontwikkeling

en ‘veiligheid’ in De Greiden. Uit deze gesprekken moeten nu
concrete ideeën komen die we aan de gemeente kunnen voorleggen. Wat het uiteindelijk wordt, weet ik nog niet. We hebben het
onder andere gehad over slimme straatverlichting die feller gaat
branden als er iemand aankomt en over een beweegtuin nabij
het Kattebos.
Hoe verliep het contact met de gemeente?
Goed. Er was altijd medewerking en we zijn goed begeleid.
Onder ander door medewerkers van de afdeling communicatie
en door de wijkmanager.
Hoe kijk je erop terug?
Nou, we zitten nu nog middenin het project en wat uiteindelijk het resultaat zal zijn hangt natuurlijk ook af van de
gemeenteraad. Die moet over onze voorstellen gaan beslissen. Maar als je ’t mij vraagt is het project nu al geslaagd.
Ik merk echt dat de wijk geïnteresseerd is in Buitengewoon
De Greiden.

Anton Melein

wat mogelijk is. Plannen kunnen misschien niet precies
zo te worden uitgevoerd zoals het bewonersforum die
straks voorstelt, maar het doel van de bewoners wordt
wel duidelijk. Als er bijvoorbeeld behoefte blijkt te zijn
aan meer bewegen dan moet de gemeenteraad daar
wel wat mee.
Wat heb je geleerd?
Ik heb gehoord dat de begeleiding beter had gekund.
Er zijn binnen de gemeente heel veel mensen met
verstand van verschillende zaken. Die hadden
tijdens bijeenkomsten kunnen uitleggen hoe
bepaalde dingen in z’n werk gaan. Welke mogelijkheden er zijn op het gebied van verkeersveiligheid
bijvoorbeeld.
Heb je nog tips?
Maak, als je als inwoners nadenkt over de
ontwikkeling van je dorp of wijk, gebruik van
de kennis binnen de gemeentelijke organisatie.
Marc Jense

VIER JAAR LATER...

OUDERS ZETTEN DE
SCHOUDERS ERONDER
Piet Rozeboom

Een tienerclub
in Aldeboarn

Hoe verliep het contact met de gemeente?
Super. We hebben vanaf het begin de steun van de gemeente
gevoeld. De communicatie was helder, plezierig en betrokken.

Dorpsdominee van Aldeboarn
Samen met Laure Spriensma en zes anderen
nam hij het initiatief voor de nieuwe tienerclub
in het dorp.
Wat voor project is dit en hoe is het ontstaan?
Nadat jongerencentrum Het Medium in 2016 werd
gesloten, kwam vanuit het dorp het initiatief om de
jeugd een nieuwe ontmoetingsplek te geven. Ouders
van kinderen van de openbare school en de protestantse
school kwamen hiervoor samen. In de kerk vonden we
een locatie die het meest geschikt was.

Susan Haanstra
Regisseur jeugd en subsidiecoördinator
bij de gemeente
Wat maakt dit project succesvol?
Aldeboarn is een heel hecht dorp waar veel enthousiaste,
eerlijke, gedreven mensen wonen. De inwoners zetten
graag samen de schouders er onder om iets van het dorp
te maken. Het enthousiasme en pragmatische van de
inwoners hier zorgt ervoor dat veel initiatieven daad
werkelijk van de grond komen.

Wat is het resultaat?
De ontmoetingsplek is bedoeld voor kinderen van 12 tot
18 jaar, er is volwassen toezicht en er wordt geen alcohol
geschonken. Op dit moment ontvangen we maandelijks zo’n
30 kinderen in wisselende samenstelling. Uiteindelijk willen
we elke week opengaan en een huiswerkcafé oprichten.
We hebben er vertrouwen in dat er budget beschikbaar
komt vanuit de gemeente en dat we dan kunnen
uitbreiden.

Laure Spriensma (links) en Piet Rozeboom

Waar ben je trots op?
Veel moet nog worden gerealiseerd, maar dat
de inwoners van Aldeboarn zo op eigen kracht
te werk gaan om het dorp leefbaarder te maken,
vind ik mooi. Dat is iets om trots op te zijn.
Wat heb je geleerd?
Dat het belangrijk is dat we als gemeente naar
buiten stappen. Dat we goed luisteren naar de
ideeën van onze inwoners en hier actief op inzetten,
rekening houdend met ons gemeentebeleid.
Dingen kunnen soms praktischer en eenvoudiger
worden gerealiseerd dan dat het lijkt.
Mensen zijn heel creatief.

Susan Haanstra

KINDEREN KRIJGEN EEN STEM

Een nieuwe speeltuin in
het Montferlandplantsoen

Tonny van der Ven en Geert Hoornveld

Bokko-Jan Huitema

Lid van wijkplatform De Akkers

Tot voor kort opbouwwerker bij Caleidoscoop

Wat voor project is dit
en hoe is het ontstaan?
Toen twee jaar geleden bleek dat een
aantal speelplaatsen in De Akkers aan
grootschalig onderhoud toe was,
besloten we met de gemeente om de
acht ‘oude’ speelplaatsjes in te ruilen
voor twee grote. Eén daarvan is het
Montferlandplantsoen.
Hoe verliep het contact
met de gemeente?
Prima. In eerste instantie wilden we
alleen ouders bij de besluitvorming
te betrekken, maar dat liep niet.

Tonny van der Ven (links) en Geert Hoornveld

Het project lag toen even stil, maar het
idee om dan de kinderen om ‘hulp’ te
vragen pakte gelukkig heel goed uit.
Wat is het resultaat?
Eerst is aan vier speeltuinleveranciers
gevraagd om een ontwerp te maken.
De ruim 40 kinderen die rondom het
Montferlandplantsoen wonen, mochten
stemmen op de speeltuin die zij het
mooiste vonden. Hun voorkeur was
duidelijk en het resultaat is in de lente
van 2017 onthuld. Het was heel leuk
om dit op deze manier te doen.

Wat maakt dit project succesvol?
Aan de ene kant het leuke idee van
de gemeente om de kinderen bij de
ontwikkeling van de nieuwe speeltuin
te betrekken. Aan de andere kant de
goede organisatie van de stemronde
en onthulling van de speeltuin door het
wijkplatform. Popcorn, limonade, een
springkussen, alles was perfect voor
elkaar en de reacties waren heel
enthousiast.
Waar ben je trots op?
Om mensen in de wijk op de hoogte te
brengen van deze ontwikkeling, maakte

het wijkplatform een nieuwsbrief. Die
werd erg goed ontvangen en verschijnt
nu 10 keer per jaar. Ontzettend leuk dat
dit uit het speeltuinproject is voortgekomen, want het vergroot de betrokkenheid en verbinding in de wijk.
Wat heb je geleerd?
Dat je kinderen ook een stem kunt
geven bij dit soort projecten. En dat het
misschien zelfs belangrijker is om de
kinderen hierbij te betrekken, dan hun
ouders. Zij moeten er tenslotte spelen.

Bokko-Jan Huitema

ALS DIT DORP IETS WIL, DAN GEBEURT HET!
Piet Vellinga, Aize Wijnstra,
Tineke Veenstra en Renskje Hietkamp

Een beweeg- en
ontmoetingsplek
in Akkrum

Eeuwe de Vries
Adviseur bij de gemeente

Werkgroep Juf Boeremaplein
Wat voor project is dit
en hoe is het ontstaan?
Toen de drie basisscholen van Akkrum
zijn samengevoegd, kwamen de oude
schoolterreinen vrij. Voor het Juf
Boeremaplein hebben we een werkgroep
opgericht. De eerste plannen belanden
in de ijskast vanwege de gemeentelijke
herindeling. In 2015 ontstond het plan
voor een beweeg- en ontmoetingsplek.
Hoe verliep het contact
met de gemeente?
Heel goed. Toen we wisten wat we
wilden, kwamen we met Eeuwe de Vries
in contact voor de technische onder-

steuning. Zo is het project uitgegroeid
tot dat wat er nu ligt. Ons enthousiasme
is nooit getemperd, de gemeente heeft
ons juist steeds gestimuleerd om door
te gaan.
Wat is het resultaat?
Midden op het plein komt een playcourt dat in de winter een ijsbaantje
kan worden. Eromheen komen een
skeelerbaan, bankjes met geïntegreerde
fietsmogelijkheid, een grote schommel,
Boot Camp toestellen en mogelijk een
tafeltennistafel. Het wordt een plek voor
jong en oud.

Wat maakt dit project succesvol?
Er was heel veel steun en draagvlak
voor vanuit het dorp. De werkgroep
heeft overal advies ingewonnen. Bij
het verzorgingshuis, de meitinker, de
sportscholen… Ook de samenwerking
tussen de werkgroep, de gemeente en
alle andere betrokken instanties verliep
heel goed.
Waar ben je trots op?
Als Akkrum iets in het hoofd heeft, dan
gaat het gebeuren. Dat zeiden we bij de
gemeente al steeds tegen elkaar en zo

ging het. Dit project wordt breed
gedragen en het dorp heeft veel doorzettingsvermogen. Ik ben ook trots op
de rust van de mensen. Het overleggen
ging altijd heel plezierig.
Wat heb je geleerd?
Eigenlijk was het hele proces een grote
leerschool. Het is belangrijk dat we
openstaan voor meningen van mensen.
We kunnen natuurlijk niet toveren, maar
we kunnen wel iedereen aanhoren en
ons best doen om mensen tegemoet te
komen. De inwoners voelen zich hier
gehoord en zo moet het ook.

Eeuwe de Vries

Aize Wijnstra,
Renskje Hietkamp,
Tineke Veenstra
en Piet Vellinga
(van links naar rechts)

Een doarpskeamer
voor Gersloot

ELKE ZATERDAG TIEN
VRIJWILLIGERS AAN HET WERK
Pieter de Haan en Henk Heida
Pieter de Haan is voorzitter van de Doarpskeamercommissie. Henk Heida is voorzitter van Plaatselijk
Belang Gersloot-Polder.
Wat voor project is dit en hoe is het ontstaan?
We zaten als dorp al vaak bij elkaar in het verlof bij een
boerderij, maar dat kon op een gegeven moment niet
meer. Bovendien kon de voetbalvereniging wel een
nieuwe accommodatie gebruiken. Daaruit is het idee
voor de doarpskeamer ontstaan.

Hoe verliep het contact met de gemeente?
Vaak was de gemeente welwillend en meedenkend maar we
zijn ook in ambtelijk gedoe beland. Marc Jense heeft gelukkig
veel voor ons gelobbyd.
Wat is het resultaat?
We kregen €20.000 subsidie van de gemeente voor de
bouw. De overige €120.000 kregen we van andere organi
saties en de voetbalvereniging. De doarpskeamer staat
nu letterlijk in de steigers. We doen haast alles zelf.
Elke zaterdag zijn we hier met minstens tien
man aan het werk. Daar zijn we trots op.
Henk Heida (links) en Pieter de Haan

Marc Jense
Wijkmanager bij de gemeente. Hij heeft zich voor
dit project opgeworpen als tussenpersoon voor
het dorp en de gemeente.
Wat maakt dit project succesvol?
Op de eerste plaats de bewoners van Gersloot. Het
resultaat is te danken aan het hele dorp. Daarnaast
hielp de financiële crisis een handje. Die maakt mensen
creatief. Zo lukte het - na veel zoeken en schrapen om dit geld bij elkaar te krijgen.

Waar ben je trots op?
Dat het gelukt is! Dat zo’n kleine groep mensen zoiets
voor elkaar krijgt. En dat dit zo’n leuke groep mensen
is. De sfeer is gemoedelijk.
Wat heb je geleerd?
Dat je steeds kleine zetjes moet blijven geven om
dingen in beweging te krijgen en te houden. En dat
het belangrijk was om samen op te trekken met
Plaatselijk Belang en de Doarpskeamercommissie.
We worstelden samen tegen het systeem.
De gemeente kent veel regels en het is soms
lastig om daarvan af te wijken, maar in dit
geval móest het lukken. En het is gelukt.
Marc Jense

Diana Elsinga

Anna Hielkema

Enkele mensen in
Midden trekken
de kar

VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN WIJKFEEST ZIJN MEER HANDEN NODIG
Anna Hielkema

Diana Elsinga

Vrijwilliger van het project Mensen in Midden

Projectleider van het project Mensen in Midden

Wat voor project is dit en hoe is
het ontstaan?
Via een loting en huis-aan-huis-bezoeken
zijn mensen uit de wijk gevraagd en
geselecteerd voor een wijkpanel om met
elkaar te praten over onze wijk Midden.
Ik ben niet persoonlijk ingeloot, maar
meegevraagd door mijn buurvrouw.

Wat maakt dit project succesvol?
De gemeente hoort graag van inwoners
wat zij zelf van hun omgeving vinden. In
Midden zijn een paar enthousiaste
mensen zoals Anna hiermee aan de slag
gegaan. Zij leveren met hun talenten en
interesses een bijdrage aan een fijne
leefomgeving. En dat is voor nu al heel
succesvol.

Hoe verliep het contact met
de gemeente?
Heel goed. Als we de gemeente nodig
hadden, kregen we steeds direct een
reactie.

Wat is het resultaat?
In groepjes hebben we nagedacht over
verschillende onderwerpen in de wijk.
Daar kwamen veel plannen uit voort.
We willen bijvoorbeeld een wijkfeest
organiseren en de wijkkrant in ere
herstellen. Helaas zijn de afgelopen
maanden veel ingelote vrijwilligers
afgehaakt. Daarom wil ik graag iedereen
oproepen om zich aan te melden. Als we
samen iets leuks willen organiseren hebben we meer handen nodig dan we nu
hebben.

Hopelijk heeft dit ook een positieve
invloed op andere mensen in hun
omgeving.
Wat heb je geleerd?
Dat het lastig blijft om in te schatten
wat je precies kunt verwachten. In
eerste instantie waren heel veel mensen
enthousiast, maar de opkomst op de
bijeenkomsten was een beetje teleurstellend. Ook moeten we bij dit soort
initiatieven goed kijken naar de begeleiding die we geven. Dat had hier beter
gekund.

Waar ben je trots op?
Dat mensen zoals Anna en haar buurvrouw echt iets voor hun wijk kunnen en
willen betekenen. Daar ben ik trots op.

Lichtplan
Aldeboarn

ER SCHIJNT NIEUW LICHT IN HET DORP
Wietske van der Schaaf en Jacob Jan Oostwoud
Werkgroep ‘Boarn yn ‘t Ljocht’
Wat voor project is dit en hoe is het ontstaan?
De verlichting in Aldeboarn was een ratjetoe. Toen de
gemeente drie jaar geleden met budget kwam voor een
nieuw lichtplan, hebben we ons daar met een werkgroep
over gebogen.
Hoe verliep het contact met de gemeente?
Super. Er is goed naar ons geluisterd. We kregen de
ruimte om onze wensen te realiseren en als we hulp

nodig hadden, kwam die er. Het was ook fijn om een vast contact
bij de gemeente te hebben.
Wat is het resultaat?
Aanvankelijk was 80 procent van het dorp tegen. Een avond met
proefverlichting en een excursie naar Deventer was het keerpunt.
Het enthousiasme ging toen als een olievlek over het dorp. Nu is
het donker waar het kan en licht waar het moet. Prominente
gebouwen, bomen en muren langs het water zijn met spotjes
belicht en dat geeft een warme en nostalgische sfeer.

Wietske van der Schaaf (links) en Jacob Jan Oostwoud

Rixt Wind
Adviseur bij de gemeente
Wat maakt dit project succesvol?
De samenwerking met het dorp.
Aldeboarn kent veel saamhorigheid en daar hebben we in
de juiste zin van het woord gebruik van gemaakt. De bewoners hebben heel veel onderling besproken en bepaald.
Waar ben je trots op?
Dat de winnende gondel, tijdens de traditionele gondelvaart van Aldeboarn in 2015, het lichtplan belichaamde.
Dat het dorp dit project zo omarmde, vond ik geweldig.

Wat heb je geleerd?
Dat het heel belangrijk is om eerlijk en transparant te
zijn en dat het prettig is om zo nauw betrokken te zijn
bij een project als dit. Ik was geen ‘ambtenaar op
afstand’. Ik kan het mijn collega’s aanraden om bij
dit soort projecten voor ambassadeurs te zorgen.
Voor mij waren dit de mensen van de werkgroep
‘Boarn yn ‘t Ljocht’. Zij wisten wat er speelde en
konden dingen vaak beter overbrengen in het dorp
dan ik.
Rixt Wind
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