
Heb je vragen of zoek je informatie?

Vraag & antwoord

Mis niks en laat zien dat je meedoet!
Volg de Facebookpagina voor al het nieuws en  
aankondigingen: fb.com/menseninmidden.

Mail naar menseninmidden@heerenveen.nl of bel 14 0513 
en vraag naar team Mensen in Midden.

Wat wordt er van mij verwacht in 
het wijkpanel? Samen met de andere 
panelleden verdiep je je in de leefom-
geving van de wijk, verzamel je zoveel 
mogelijk ideeën en maak je keuzes.

Kan ik dat wel? Ja. Je krijgt in het 
wijkpanel genoeg informatie en hulp 
van de wijkmanager, opbouwwerker en 
andere medewerkers van de gemeente. 
Het enige wat je nodig hebt is betrokken-
heid bij jouw wijk. 

Wat levert het mij op? Invloed op 
jouw eigen woonomgeving. Jij beslist 
mee over Midden. Daarnaast leer je 
nieuwe mensen kennen en doe je  
nieuwe kennis en ervaring op.  
Je wordt er samen beter van.

Wat als ik echt niet wil? Dan gaat 
jouw plaats in het panel naar een  
andere wijkbewoner. Deelname is  
namelijk vrijwillig. Bedenk wel: als je 
niet meedoet, laat je de kans liggen  
om mee te beslissen.

Wat als ik niet word ingeloot?  
Na de loting kiezen we ook nog  
vijf inwoners uit de aanmeldingen.  
Wil jij meepraten in het panel, maar ben 
je niet geloot? Stuur dan een mail naar: 
menseninmidden@heerenveen.nl

Save the dates: 
Vanaf 25 september gaan we loten. Misschien staan we wel 
bij jou op de stoep.
Op 10 oktober om 19.30 uur is de eerste bijeenkomst in wijk-
centrum de Kempenaer. De panelleden stellen zichzelf voor en 
iedere wijkbewoner is welkom. De tweede bijeenkomst vindt 
plaats op 17 oktober op hetzelfde tijdstip. Kom jij ook?

FB.com/MEnseninMidden
Denk mee en doe mee! Ga naar:

Denk mee, doe mee: fb.com/menseninmidden

MEnsen in Midden
Maken het!



Samen maken we meer
van Midden! In Midden zijn de wijkbewoners aan zet. 

Samen creëren we een ideale leefomgeving. 
Wat vinden we belangrijk? Hoe zorgen we voor een goede sfeer? 

Als iedereen meedenkt, is de kans van slagen het grootst. Dus ook jouw 
ideeën zijn nodig. Wat we precies gaan doen, lees je in deze folder.

Een ideale leefomgeving 

In een ideale leefomgeving voelt ieder-
een zich prettig. Waar we wonen en hoe 
we daar met elkaar omgaan, draagt een 
flinke steen bij aan dit gevoel. Ken jij je 
buren? Voel je je veilig? Zijn er genoeg 
plekken in de buurt waar je kunt ontspan-
nen, sporten of wijkbewoners kunt tref-
fen? Als we ons samen inzetten, kunnen 
we dit samen creëren. Doe je mee?

Een wijk die energie geeft 

Waarom wonen mensen in wijken en 
dorpen? Waarom wonen we niet alle-
maal apart, ver weg van onze buren? 
Omdat wonen in een wijk niet alleen 
gezelliger is, maar ook praktischer.  
Een student helpt zijn oudere buurman 
met de computer. Alleenstaanden vinden 
aanspraak bij andere bewoners in hun 
straat. Gezinnen vangen elkaars kinde-
ren op. Buren delen een heggenschaar. 
En ga zo maar door. Alleen ‘naast  
elkaar wonen’ is hiervoor natuurlijk  
niet genoeg. We moeten elkaar weten  
te vinden. Dan geeft een wijk energie. 
En daarmee gaan we in Midden aan  
de slag.

Als wijkbewoners elkaar kennen, 
zorgt dat voor meer saamhorigheid 
en veiligheid.

Een bruisend middelpunt 

Wist je dat wijkcentrum De Kempenaer 
al sinds 1956 een belangrijke rol speelt 
bij het organiseren van activiteiten voor 
jong en oud? Eerst als openbare basis-
school De Kempenaer en sinds 1995 als 
wijkcentrum. Het ligt mooi centraal in  
de wijk en heeft allerlei ruimtes waar 
van alles kan worden georganiseerd.  
Als een bruisend middelpunt in Midden!

Denk mee, doe mee: fb.com/menseninmidden

“Samen creëren we onze  
    ideale leefomgeving!”

De gemeente wil graag dat alle inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. 
Ook bij het maken van beleid. We maken niet alleen in het gemeentehuis plannen 
maar trekken de wijk in en doen het samen. Met jou! Hoe? Dat leggen we je uit.

Wat gaan we doen?

We vormen een wijkpanel. Vroeger 
maakte de gemeente een plan en legde 
dat voor aan de inwoners. Nu doen we 
dat anders. Uit alle inwoners van Midden 
loten we willekeurig 25 mensen. Dit  
zijn volwassenen en jongeren. We 
vragen hen om plaats te nemen in een 
wijkpanel. Het panel overlegt hoe het 
gaat met de wijk en wat er beter kan. 
Als je niet wordt ingeloot, mag je jezelf 
ook aanmelden. Want we willen dat ie-
dereen de kans krijgt om mee te praten. 
Wat je afkomst, opleiding of politieke 
voorkeur ook is. Het wijkpanel is een 
mix van mensen, meningen en belangen  
die samen op een leuke manier iets  
voor de wijk kunnen betekenen.

We verzamelen ideeën. De 25 mensen 
die zijn ingeloot, krijgen persoonlijk 
uitleg en informatie van wethouder  
Jelle Zoetendal over wat we gaan doen. 
Hierna verzamelen de deelnemers 
ideeën bij andere inwoners van de 
wijk. Bijvoorbeeld bij vrienden, buren, 
klasgenoten of ouders op school. Heb jij 
een idee of wens voor de wijk? Geef die 
dan door! Alles is welkom, niets is raar 
of stom. Hoe meer ideeën, wensen en 
meningen, hoe beter. 

We maken een plan. Tijdens bijeen-
komsten praat het wijkpanel met andere 
wijkbewoners over de wijk. Als er goede 
ideeën zijn, werken we die uit. De  
gemeente helpt hier natuurlijk bij. 

We gaan aan de slag! Als er een plan 
is, presenteren we dit aan de hele wijk. 
We zetten de puntjes op de i. En dan? 
Dan voeren we het samen uit! 

denk mee
doe mee!

Waarom zou je je hiervoor inspannen? 

Waarom niet? De sfeer in Heerenveen Midden is belangrijk voor iedereen die 
er woont. Dus ook voor jou! Er zijn natuurlijk mensen die liever niets met 
een ander te maken hebben. Maar wij denken dat er meer zijn die het wél 
leuk vinden om met elkaar te praten over jullie gezamenlijke leefomgeving.

Misschien doe je zo leuke nieuwe contacten op. Of kun je iets betekenen voor je 
buurt. Of kom je eindelijk eens in gesprek met die aardige man die je altijd begroet 
tijdens het uitlaten van de hond of dat meisje dat je zo vaak tegenkomt onderweg 
naar school. En weet je, zó veel inspanning kost het ook weer niet. Hooguit een  
uurtje in de week!


