BURGERBESLUIT CENTRUM HEERENVEEN – 25 MEI 2019
Wij, Burgers van Heerenveen, in vergadering bijeen op 25 mei 2019 in de kantine
van het King College, besluiten als volgt:

Werkplaats 2. Faciliteiten
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.
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.
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).
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.
2.7 Drinkwater tappunt
In het ontwerp van het nieuwe centrum minimaal twee drinkwater tappunten
opnemen.

Werkplaats 3. Historisch Waterverbindend Heerenveen
3.1 (Her)plaatsen van twee historische bruggen
• Hoofdbrug tussen Dracht en Vleesmarkt
• Garstenbrug tussen Van Kleffenslaan en Nieuwstraat
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Werkplaats 4. Ontmoeten

4.1 Aanpassingen Station
• Het aanleggen van een bloemenparkje met zitgelegenheid
• Het plaatsen van een opvallend kunstwerk en een informatiepaneel.
4.2 Afgewezen
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
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
• De 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
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Werkplaats 5. Cultuur verbindt

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.

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 ‘Centrumgroenʼ
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 hoofdthemaʼs € 500.000,- beschikbaar voor
vergroening ‘stenen eruit groen erinʼ, € 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
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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 Afgewezen
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, cre.er 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.
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Werkplaats 7.2 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 Afgewezen

Werkplaats 8. Activiteiten
8.1 Budget promotie
De gemeente draagt structureel bij aan de promotie van het centrum van
Heerenveen
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 Afgewezen
9.2 Schoolsteeg – verbindingssteeg
Maak van de Schoolsteeg een verbindingssteeg met beleving door overkapping,
openwerken wanden, verlichting en aankleding;
9.3 Verlichtingsplan Gemeenteplein:
Maak een verlichtingsplan voor het Gemeenteplein 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.
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/havengebied
9.7 Herontwikkeling Stationsgebied
Herontwikkel het stationsgebied met nieuwe stationsgebouwen tot een gebied
met allure, dat de bezoeker welkom heet en op een natuurlijke manier naar het
centrum leidt
9.8 Wandelroutes centrum
Realiseer 4 verbindende thema wandelroutes door het centrum
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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, VanHarenspad, Overkluizing en
Lindegracht
10.5 Centrumoverleg
Het organiseren van 1 centrumoverleg tussen vastgoedeigenaren, ondernemers
en gemeente.

11. G1000Heerenveen

11.1 Monitorgroep
De Burgerraad benoemt uit haar midden de zgn. ʼMonitorgroep
Centrum Heerenveenʼ. Zij mandateert de Monitorgroep om namens haar de
opvolging van het Burgerbesluit te volgen en te bewaken en als gesprekspartner
namens haar op te treden
11.2 Gemeenteraad
De Burgerraad verzoekt de Gemeenteraad van Heerenveen het
Burgerbesluit in ontvangst te nemen en uit te voeren. Na sluiting van deze
vergadering draagt zij het Burgerbesluit over aan de voorzitter van de
Gemeenteraad, burgemeester Tjeerd van der Zwan, met het verzoek hiervoor zorg
te dragen.

Aldus vastgesteld en besloten te Heerenveen, d.d. 25 mei 2019,
de leden:

de voorzitter:
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de secretarissen:
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