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Geachte raad,  

Wij geven u graag een update over de ontwikkelingen rondom de drie 

thema’s uit het raadsakkoord:  

1. Energietransitie 

2. Lokale democratie  

3. Vitale ontwikkeling centrum, wijken en dorpen 

We gaan de inwoners van onze gemeente steeds meer betrekken bij onze 

besluitvorming. Het komende jaar experimenteren we met verschillende 

aanpakken, om te ontdekken wat het beste bij de Heerenveense 

samenleving past. In deze beweging zijn we in november gestart met de 

energietransitie. Binnenkort starten we met de G1000 en de 

Omgevingsvisie. Inmiddels hebben 12 collega’s én twee inwoners van 

Heerenveen, met veel enthousiasme, een tweedaagse training in het kader 

van ‘De Nieuwe Route’ van Anke Siegers gevolgd. 

In Groot Heerenveen geven Roelf van der Woude en Sybrich Sijtsma 

binnenkort uitleg over deze beweging met een oproep aan de inwoners om 

mee te denken en te doen. In 2019 zetten we vanzelfsprekend diverse 

communicatiemiddelen in om onze inwoners verder te informeren, te 

betrekken en te enthousiasmeren. 

 

1. Energietransitie Heerenveen 

Op 12 november dachten meer dan 100 belangstellenden mee over de 

Energietransitie. Twee onderdelen stonden centraal; 1. ideeën ophalen en 

2. uitleg van ‘De Nieuwe Route’.  

Er werd volop meegedacht en alle ideeën zijn samengevat in een verslag 

dat onder alle medewerkers en raadsleden verspreid is.   

Een greep uit de ideeën: 

1. Zorg dat mensen elkaar vinden en maak Heerenveen samen 

energieneutraal.  

2. Een onafhankelijk kenniscentrum in Heerenveen is zeer gewenst. 

3. Goede ideeën moeten financiële en andere steun krijgen en de inzet 

voor duurzaamheid moet beloond en (financieel) gestimuleerd worden. 

In de vergadering van 17 december jl. hebt u als gemeenteraad akkoord 

gegeven om budget beschikbaar te stellen voor:  

 Een onderzoek hoe de ‘onafhankelijk kennisfunctie’ eruit moet komen 

te zien; 

 Een afwegingskader op te stellen waarmee de gemeenteraad 

experimenten en initiatieven kan toetsen.  

 

 



2. G1000 centrum Heerenveen 

Na het ambtenarencafé in oktober en ondernemerscafé in november, 

hebben sleutelfiguren in de Heerenveense gemeenschap op 12 december 

jl. kennisgemaakt met de G1000. Ruim zeventig vertegenwoordigers van 

onder andere verenigingen, belangenorganisaties, plaatselijk belangen en 

maatschappelijke organisaties waren bij de kick-off. Zij kunnen in het 

G1000-proces een rol spelen als ambassadeur, deelnemer of inhoudelijk 

expert.  

Nu alle betrokken partijen zijn gemobiliseerd, krijgen inwoners informatie 

over de komst, het doel en de werkwijze van de G1000. Op 10 januari 

2019 ontvangen 10.000 gelote inwoners van 16 jaar of ouder een 

uitnodiging om deel te nemen aan de Burgertop op 9 februari. Er is die dag 

plaats voor tweehonderd uitgenodigde inwoners, veertig vrije denkers*, 

veertig ondernemers en veertig ambtenaren en politici. Samen 

onderzoeken zij wat zij belangrijk vinden voor het centrum van 

Heerenveen. 

Aan het einde van de dag zijn er concrete ideeën over het centrum, die de 

deelnemers in de maanden erna verder uitwerken naar uitvoerbare 

plannen. Alle inwoners van de gemeente kunnen hierop reageren. Dit 

proces resulteert op 25 mei in een Burgerbesluit over het centrum. De 

voorstellen in dit besluit worden in juni aan u als gemeenteraad ter 

behandeling aangeboden. 

Aanmelden voor de G1000Heerenveen kan vanaf 10 januari a.s. op 

www.G1000Heerenveen.nl.   

* Een vrije denker is iemand die graag mee wil doen met de G1000, maar niet is 

ingeloot en geen ondernemer, ambtenaar of politicus is. Zo krijgen ook inwoners 

zonder uitnodiging de gelegenheid zich op te geven. Er is plek voor 40 vrije 

denkers. Zij kunnen zich vanaf 10 januari aanmelden via 

www.G1000heerenveen.nl. Zijn er meer dan 40 aanmeldingen voor de vrije 

denkers, dan vindt ook hierop een loting plaats.  

 

3. Lokale democratie 

100 jaar vrouwenkiesrecht 

In de raadsvergadering van 17 december bracht D66, met steun van 

GroenLinks, SP, VVD en PvdA een motie in om komend jaar extra aandacht 

te besteden aan het kiesrecht voor vrouwen. Aanleiding is dat het in 2019 

honderd jaar geleden is dat vrouwen het recht kregen om te stemmen. In 

het hele land zullen activiteiten plaatsvinden om hierbij stil te staan. De 

motie, die aangenomen is, bevatte tevens de suggestie om Heerenveen op 

8 maart voor een dag om te dopen in Vrouwenveen. De ambtelijke 

organisatie en de griffie stellen samen een plan op voor de viering van 100 

jaar vrouwenkiesrecht in Heerenveen. Dit plan wordt in januari of februari 

aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

Namens de begeleidingscommissie wens ik u prettige kerstdagen en een 

gezond 2019 toe! 

Roelf van der Woude 

http://www.g1000heerenveen.nl/

