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Werkplaats 2. Faciliteiten
Beslispunten over fietsstallingen:
De fiets is belangrijk en een gewenst vervoermiddel om mensen naar het centrum van
Heerenveen te brengen. Ook bij het stallen van de fiets moet de fietser zich gastvrij onthaald
voelen.
2.1. Overdekte fietsstallingen
Zorg in het vernieuwde centrum van Heerenveen voor overdekte fietsstallingen nabij de
supermarkten
2.2. Laadvoorzieningen fietsen
Zorg in het vernieuwde centrum van Heerenveen voor fietsstallingen met laadvoorzieningen
nabij horecagelegenheden.
Beslispunten over spelen:
Spelen bevordert ontmoeting en verblijf in het centrum en draagt bij aan een gastvrij
centrum.
2.3. Uitnodigende speelplekken
Ontwerp in het nieuwe centrum ‘spontane uitnodigende speelplekken”
2.4. Multifunctionele objecten
Maak objecten multifunctioneel door bijvoorbeeld een schaakbord te verwerken in een
bankje.
Beslispunten over bankjes:
Prettige en gezellige zithoeken bevorderen een gastvrij Heerenveen.
2.5. Zitplek om te ontmoeten
Maak in het centrum van Heerenveen voldoende zitplekken die niet alleen als rustpunt
dienen maar door vorm, opstelling en uitstraling ook bijdragen aan ontmoeting.
2.6. Vormgeving bankjes
Sluit bij de vormgeving van bankjes aan bij de historische plaats in het centrum
(turfbootbankjes langs de Lindegracht en turf op het gemeenteplein).
Beslispunt over watertappunten:
Bij een gastvrij Heerenveen horen minimaal 2 openbare tappunten voor veilig en schoon
drinkwater op centrale plekken in het centrum.
2.7. Drinkwater tappunten
In het ontwerp van het nieuwe centrum minimaal twee drinkwater tappunten opnemen.
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Beslispunten over toiletten:
Toegang tot een toilet kan een verblijf in het centrum een stuk aangenamer en voor
sommigen zelfs mogelijk maken. Een gastvrij gebaar met een glimlach. Zo doen we dat in
Heerenveen.
2.8. Hogenood App
Heerenveen sluit zich aan bij de Hogenood App
2.9. Aan de slag!
Ondernemers en gemeente gaan actief aan de slag met deze gastvrijheid

Werkplaats 3. Historisch Waterverbindend Heerenveen
Het doel van de werkplaats is een aantrekkelijk Heerenveen door waterwegen, water en land
te verbinden om voor de eigen inwoners en bezoekers een aantrekkelijk en langer verblijf te
genereren. Dit willen we bereiken door het centrum van Heerenveen weer bevaarbaar te
maken.
3.1 (Her)plaatsen van twee historische bruggen
Hoofdbrug tussen Dracht en Vleesmarkt
Garstenbrug tussen Van Kleffenslaan en Nieuwstraat

Werkplaats 4. Ontmoeten
”Nooit alleen in ‘t© van Heerenveen”
4.1 Aanpassingen Station
Het aanleggen van een bloemenparkje met zitgelegenheid
Het plaatsen van een opvallend kunstwerk en een informatiepaneel.
4.2 Aanpassingen Herenwal:
Onze werkplaats wil van de Herenwal graag verblijfsgebied maken voor fietsers en voetgangers.
Laden en lossen blijft mogelijk, maar het doorgaande verkeer gaat eruit.
De huidige brug richting Breedpad wordt een fiets- en voetgangbrug.
Om het gebied aantrekkelijker te maken willen we een verlaagde promenade aanleggen langs het
water en een hardhouten walkingfloor. Aanleggen met een boot blijft mogelijk.
4.3 Aanpassingen Amelius van Oenemapark:
Gratis recreëren aan picknicktafels
Minder steil maken van de kade
Klein podium
Contouren van de Kruiskerk realiseren in Corten staal
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4.4 Aanpassingen Geerts Willigenplein:
De huidige weg (verlengde van de Krugerkade) er dwars doorheen willen we verwijderen opdat het
geheel één park wordt.
Sporten en bewegen stimuleren voor jong en oud door het plaatsen van buitenfitnesstoestellen en
een skatebaan.
Zitgelegenheid voor gratis recreatie
4.5 Aanpassingen Schoolsteeg:
Herstraten, aankleden met kunst, verlichting en verticaal groen.
4.6 Aanpassingen Gemeenteplein
Aanleggen trapsgewijs plateau aan het water
4.7 Aanpassingen Ernst van Harenplein
Parkeerplaatsen verwijderen
Het park/plein aankleden met groen en bestrating
Een buitenpodium realiseren
Kunstobjecten plaatsen die tevens als bankje of speelobject gebruikt kunnen worden
Een speelfontein plaatsen
4.8 Realiseren De Friese Markthal
Deze Friese markthal vormt de verbinding tussen het Gemeenteplein en het Ernst van Harenplein. De
Markthal is te gebruiken voor markten, tentoonstellingen, evenementen en een zitgelegenheid.
De Friese Markthal wordt geheel zelfdragend tussen en langs de gebouwen voorzien van glas.
Aankleden met bijzondere verlichting, verticaal groen en ruimtelijke- en glaskunst
Ingang creëren naar de Heerenveense School om toegang te krijgen tot een broedplaats voor
bedrijvigheid en creativiteit, startups en werkplaatsen

Werkplaats 5. Cultuur verbindt
Ons voorstel luidt: "Verbindt cultuur"
5.1. Cultuurhuis, -bureau en -park
Vestig in/om De Heerenveense School een Cultuurhuis met een Cultuurbureau en een groen
Cultuurpark waar alle culturele partners samenwerken en de inwoners en bezoekers met
cultuur in aanraking kunnen komen en beleven. Daartoe worden ook verrassende
Cultuurroutes aangelegd die de mensen informeren en tegelijkertijd (ver)leiden om het
cultuurhart in het centrum van Heerenveen te bezoeken.
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Werkplaats 6. Groen
6.1 Groenvisie
Stel de lange termijn groen visie “van groeikern naar groen kern” vast
6.2 Groen paragraaf in plannen
Schrijf voor alle ruimtelijke plannen een groen paragraaf voor waarin beschreven wordt wat
groen bijdraagt aan het menselijk welbevinden, biodiversiteit, flora en fauna en
klimaatadaptatie
6.3 Budget ‘Centrumgroen’
Verhoog met 20.000 euro jaarlijks het budget voor aankleding van het centrum voor o.a.
bloembaskets, watertappunten, prullenbakken en bankjes
6.4 Groene uitstraling centrum
Stel een uitvoeringsplan op voor herinrichting van alle bestrating in het centrum met als doel
te komen tot een vriendelijk groen uitstraling
6.5 Vergroenen daken en gevels
Stel subsidies ter beschikking voor het vergroening van daken en gevels
6.6 Investeer in groen
Stel voor de invoering van de hoofdthema’s € 500.000,- beschikbaar voor vergroening
‘stenen eruit groen erin’, € 300.000,- voor het aanbrengen van 100 bomen in het centrum en
€ 500.000,- voor het aanbrengen van verticale geveltuinen op het moderne gedeelte van het
gemeentehuis.

Werkplaats 7.1 Toegankelijkheid
7.1.1 Veilig lopen
Realiseren van een obstakelvrije zone langs de winkels, daarbij rekening houdend met
mensen met een visuele en/of andere mobiliteit beperking conform richtlijnen en rekening
houdend met mensen met kinderwagens, etc.
7.1.2 Veilig fietsen
Realiseren van een veilige fietsroute net buiten het winkelgebied met voorrang voor fietsers,
dit betekent ook niet fietsen in de Sieversstraat tijdens de openingstijden van de winkels.
Fors uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen aan de rand van het winkelgebied, goed
georganiseerd en aantrekkelijk, zodat iedereen er graag zijn/haar fiets stalt.
7.1.3 Veilig oversteken
Verander de weg ten zuiden van het Kuperusplein en aansluitend een stuk van de
Koornbeursweg tot aan de rotonde Dekemalaan in een 30 km zone met enkele
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, waar fietsers en voetgangers voorrang
hebben op autoverkeer.
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7.1.4 Laden en lossen
In overleg met directbetrokkenen (een afvaardiging van winkeliers en van de bezoekers/
consumenten) de laad- en lostijden in het centrum beperken om overlast te voorkomen en
de winkelstraten toegankelijker te maken. Ontwikkel een visie op termijn voor bevoorrading
van de winkels via een overslagpunt aan de rand van het centrum met gecombineerd
elektrisch vervoer naar en binnen het centrum.
7.1.5 Aantrekkelijk winkelgebied
Doorbreek de lengterichting van de twee lange winkelstraten en accentueer de
knooppunten, creëer stroken voor bankjes, bomen, een beperkt aantal fiets parkeerplekken,
enkele uitstallingen en sfeerverlichting. Verfraai een aantal verbindingsstegen en maak
ergens een speelplek voor kinderen.
7.1.6 Bewegwijzering
Zorg voor goede bewegwijzering, ook vanuit de omgeving, naar bijzondere gebouwen en
locaties en het centrum in en uit, zodat iedereen gemakkelijk vindt wat hij zoekt en wellicht
nieuwe dingen ontdekt.
7.1.7 Uitvoering/onderhoud
Zorg voor onderhoudsarm ontwerp en voer daar waar nodig onderhoud meteen uit zodra
een defect is vastgesteld, om het risico op struikelen en vallen te beperken.
7.1.8 Handhaaf
Handhaaf afgesproken regels op een vriendelijke en duidelijke manier, ook die ten aanzien
van obstakelvrije zones langs de winkels en geldende laad en lostijden voor toelevering aan
winkels om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen.

Werkplaats 7.2 Verkeer
Centrum Heerenveen beter bereikbaar voor iedereen! Het centrum veilig en goed bereikbaar
per fiets, auto, bus en te voet.
Overzicht van de kosten van onze voorstellen:
I. Fietsroute rondom het centrum
• Verdubbelen van de fietspaden
• Aanpassen Trambrug
• Aanpassen oversteek van Dekemalaan
• Bewegwijzering
II. Optimaliseren parkeren
• Parkeerplaats, incl, voetgangersbrug en voorzieningen
• Aanpassingen huidige parkeerpleinen, E6
• Bewegwijzering
• Aanpassing rotonde door ovonde
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€ 200.000,00
€ 50.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 285.000,00
€ 450.000,00
€ 50.000,00
€ 15.000,00
€ 140.000,00
€ 655.000,00
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Ondergrondse parkeergarage BK Plein ( 300 plaatsen )
III. Opsplitsen busstation
• Aanleg bushaltes voor de bussen
• Bewegwijzering

€ 10.000.000,00
€ 300.000,00
€ 15.000,00
€ 315.000,00

De genoemde kosten zijn excl. BTW
De beslispunten Verkeer:
7.2.1 Fietsroute centrum
Een veilige en complete fietsroute in twee richtingen rondom het centrum, waardoor het
centrum fietsvrij wordt en fietsers op minder plekken moeten oversteken.
7.2.2. Vrij parkeren
Vrij parkeren buiten het centrum voor langparkeerders met een korte looproute naar het
centrum.
7.2.3. Busstation splitsen
Het splitsen van het busstation in 2 locaties aan de oost- en westkant van het treinstation,
waardoor het busverkeer op de KR-Poststraat met 40% vermindert en er dus minder fijnstof
wordt uitgestoten.

Werkplaats 8. Activiteiten
Mensen maken het centrum: De aanwezigheid van mensen is de grote aantrekkingskracht
van een centrum. Onze voorstellen zijn daarom gericht om mensen naar het centrum te
trekken en (langer) te laten blijven. Dit door activiteiten, sport en spel en een goede
promotie.
Toelichting beslispunt Budget Promotie:

De promotie en marketing ligt nu op de (financiële) schouders van de ondernemers. Door
structureel bij te dragen vanuit de gemeente/gemeenschap van Heerenveen ontstaat ruimte
voor vernieuwing en het promoten van een meer algemene en bredere programmering. Het
is niet de bedoeling een nieuwe organisatie op te zetten, maar juist versnippering op te
heffen en tot één samenhangende promotie te komen onder de vlag van ’n Gouden Plak.
Daarom is er een eenmalig budget om deze verbeterslag uit te voeren, aanvullend op het al
gepresenteerde meerjarenplan.
Kosten: € 30.000,- éénmalig voor het verbeteren van de opzet van de agenda en
programmering (’n Gouden Plak) en € 2.000,- jaarlijkse aanvullende bijdrage van de
gemeente Heerenveen aan het marketing- en promotiebudget ‘n Gouden Plak.
8.1 Budget promotie

De gemeente draagt structureel bij aan de promotie van het centrum van Heerenveen.
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Toelichting beslispunt Budget Activiteiten:
Voor een aantrekkelijk en bruisend centrum zijn mensen nodig. Verrassende activiteiten
trekken mensen naar het centrum en zorgen dat ze langer blijven. Deze activiteiten moeten
worden gepland en geprogrammeerd. Uitgevoerd kunnen ze door een brede groep van zowel
professionals als vrijwilligers, Heerenveense inwoners, verenigingen, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Zij kunnen zich zo ook laten zien. Dit vraagt een budget voor
de organisatie en de uitvoering van de activiteiten.
Het voorstel is in eerste instantie voor drie jaar. Daarna moet worden geëvalueerd of de
activiteiten het gewenste effect hebben en op welke manier de organisatie van activiteiten in
het centrum kan worden voortgezet.
In ons voorstel zijn twee concrete ideeën voor activiteiten opgenomen, namelijk een
sportmarkt en spelmiddagen.
Kosten:
Budget voor drie jaar van € 65.000 per jaar voor de ondersteuning van organisatie en
programmering van activiteiten in het centrum.
Dit budget is als volgt opgebouwd:
€ 30.000,- voor personele capaciteit, organiseren/programmeren
€ 20.000,- ten behoeve van uitvoering activiteiten
€ 10.000,- ten behoeve van uitvoering en organisatiekosten sportmarkt
€ 5.000,- ten behoeve van de uitvoering en organisatiekosten spelmiddagen
8.2 Budget activiteiten
De gemeente stelt voor drie jaar een budget beschikbaar voor de organisatie,
programmering en uitvoering van activiteiten in het centrum. Na drie jaar volgt een voorstel
tot vervolg op basis van een evaluatie.

Werkplaats 9. Verbinden
9.1 Postkantoor wordt Cultuurhuis
Ontwikkel een plan voor een cultuurhuis, met bibliotheek, ontmoetingsplek, en plek voor
zorg en verzorgen op de locatie van het KPN-gebouw aan het Geert Willigenplein.
9.2 Schoolsteeg - verbindingssteeg
Maak van de Schoolsteeg een verbindingssteeg met beleving door overkapping, openwerken
wanden, verlichting en aankleding;
9.3 Verlichtingsplan Geert Willigenplein
Maak een verlichtingsplan voor het Geert Willigenplein en de toegangsstraten die zorgen
voor een ware beleving van het plein in de avond;
9.4 Cultuurpark/plein
Realiseer een cultuurpark/plein voor het museum op het Ernst van Harenplein;
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9.5 Openluchttheater/podium
Realiseer een openluchttheater/podium bij het Oenemapark/De Kolk/Breedpad;
9.6 Herontwikkeling Arriva-terrein
Ontwikkel het Arriva-terrein tot woon/haven gebied;
9.7 Herontwikkeling Stationsgebied
Her ontwikkel het stationsgebied met nieuwe stationsgebouwen tot een gebied met allure,
dat de bezoeker welkom heet en natuurlijk naar het centrum leidt;
9.8 Wandelroutes centrum
Realiseer 4 verbindende thema wandelroutes door het centrum.

Werkplaats 10. Winkels
10.1 Compact centrum
Oprichten van een stimuleringsfonds voor realisatie van een compacter centrum
10.2 Tijdelijke invulling leegstaande panden
Oprichten van een financieringsfonds om tijdelijke voorzieningen voor leegstaande panden
te realiseren
10.3 Promotie centrum
Promotieplan voor promoten centrum en aantrekken nieuwe ondernemers
10.4 Zaterdagmarkt
Centreren van zaterdag-markt op Gemeenteplein, Van Harenspad, Overkluizing en
Lindegracht
10.5 Centrumoverleg
Het organiseren van 1 centrumoverleg tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en
gemeente
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