Een gastvrij Heerenveen is het doel van de werkgroep faciliteiten.
Faciliteiten zijn een middel om een doel te bereiken.
De werkgroep faciliteiten heeft naar een groot aantal voorzieningen gekeken die
bijdragen aan een gastvrij Heerenveen. Vijf, van naar ons idee belangrijke
voorzieningen die bijdragen aan een gastvrij Heerenveen, heeft de werk groep
verder uitgewerkt.
Fietsstallingen
Op dit moment is de fiets in het centrum ondergewaardeerd. Iedere parkeerplaats
voor een auto heeft ruimte nodig voor 5 fietsen, dus simpel gezegd, als er meer
mensen op de fiets komen dan kunnen er ook meer mensen in het centrum.
Daarnaast is het ook een schone en gezonde vorm van vervoer die mensen letterlijk
en figuurlijk in beweging houdt en hier kunnen wij rekening mee houden met het
inrichten.
Wat opvalt aan het stallen van de fietsen is dat mensen liefst zo dicht mogelijk bij
de plaats van bestemming de fiets neerzetten. Opmerkingen over het droog blijven
van het zadel en het droog in kunnen pakken van de fietstassen na het
boodschappen. De fietsbeugels die nu gebruikt worden zijn goed bruikbaar. Voor de
electrische fietser is het fijn dat hij de fiets ergens kan opladen. Opladen duurt
langer en kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een bezoek aan de horeca.
Laadplekken in de buurt van de horeca.
Kosten: meerkosten beperkt, onderdeel vernieuwing centrum Heerenveen.
Burgerbesluit:
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. Zorg in het vernieuwde centrum van Heerenveen voor:
1. Overdekte fietsstallingen nabij de supermarkten
2. Fietsstallingen met laad voorzieningen nabij horeca gelegenheden.
Spelen
Heerenveen staat bekend als Sportstad. Sport en spel gaan nauw samen. We
denken hier aan dammen en schaken voor volwassenen (grote stukken). Dit kan
ook op tafeltjes in de openlucht. Schaakstukken, damstukken, backgammon zelf
meenemen of ophalen bij de horeca in de buurt.
De kosten voor een groot schaakspel zijn heel acceptabel (ongeveer 350 euro). De
stukken zijn 65 cm hoog en er is ook een bord nodig (betegeld, geschilderd of mat?).
Klik voor de mogelijkheden op onderstaande link:
https://www.beslist.nl/products/speelgoed_spelletjes/r/Groot_Buiten_Schaakspel

Burgerbesluit:
Spelen bevorderd ontmoeting en verblijf in het centrum en draagt bij aan een
gastvrij centrum.
1. Ontwerp in het nieuwe centrum ‘spontane uitnodigende speelplekken”
2. Maak objecten multifunctioneel door bijvoorbeeld een schaakbord te
verwerken in een bankje.
Bankjes
Ons plan is het om bankjes te plaatsen in het centrum. De bankjes geven het
publiek de kans om rustig zittend te genieten van de omgeving zonder dat er
betaald moet worden, zoals bij de horeca. De bankjes zijn een ontmoetingsplek. De
kosten, aanschaf en onderhoud, worden gedragen door de Gemeente. Inwoners en
bezoekers van het centrum van Heerenveen worden op hun wensen bediend. Zij
hebben immers aangegeven bankjes te willen hebben.
Kosten vaste bankjes vanaf 2000 euro p/s. ( https://luc4me.com )
Burgerbesluit:
Prettige en gezellige zithoeken bevorderen een gastvrij Heerenveen.
1. 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. Sluit bij de vormgeving van bankjes aan bij de historische plaats in het
centrum (turfbootbankjes langs de Lindegracht en turf op het
gemeenteplein).
Watertappunten
Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen vindt dat kraanwater in de openbare
ruimte beschikbaar moet zijn (bron: Vitens).
In het centrum van Heerenveen, bijvoorbeeld de overkluizing (beeld Duisenberg) het
plaatsen van een watertappunt. Watertappunten dragen bij aan een het
verminderen van afval en het stimuleren van het drinken van (leiding)water.
Voor het plaatsen van openbare tappunten werkt Vitens samen met Join the Pipe.
De aanleg- en aanschafkosten voor een tappunt bedragen eenmalig circa 4.500
euro. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor het onderhoud en de controle op
waterkwaliteit (bijvoorbeeld legionella). Totaalbedrag voor 10 jaar is 6.100 euro per
tappunt exclusief personeelskosten en controle op legionella en onderhoud.
Burgerbesluit:
Bij een gastvrij Heerenveen horen minimaal 2 openbare tappunten voor veilig en
schoon drinkwater op centrale plekken in het centrum.
1. In het ontwerp van het nieuwe centrum minimaal twee drinkwater tappunten
opnemen.

Openbare/opengestelde toiletten
Voor gastvrij Heerenveen voldoende openbare/opengestelde toiletten! Coördinatie en
openstelling in openbare gebouwen door gemeente. Oproep aan horeca en winkels
en aanmelding toilet bij Hogenoodapp.
Zorgen voor voldoende openbare/opengestelde/toegankelijke toiletten in het
centrum van Heerenveen met goede zichtbaarheid (door sticker op deur/gevel). In
eerste G1000-bijeenkomst heeft Heerenveen duidelijk gemaakt voldoende
toiletgelegenheid in het centrum te wensen.
• Openbare toiletten (24/7 toegankelijk)
Opengestelde toiletten (in openbare gebouwen als gemeentehuis, buurthuis,
bibliotheek, museum of bij winkels en horeca). Toegankelijke toiletten (voor mensen
met beperking of chronische ziekte)
Rekening moet worden gehouden met verschillende doelgroepen: winkelend publiek,
uitgaanspubliek, (toeristen-)bezoekers van centrum en bezoekers van evenementen
van jong tot oud. Voldoende openbare en/of opengestelde toiletten horen bij een
gastvrij Heerenveen. Beschikbaar stellen van toilet kan voor horeca/winkel omzet
genereren. Er is een groep met buik- of blaasproblemen die de deur niet uit durft
vanwege onvoldoende beschikbare toiletten. Groep zwangeren en gehandicapten
ervaart problemen. Ook de groep ouderen, in toekomst steeds groter, kan het
centrum blijven bezoeken en wordt minder snel eenzaam.
KOSTEN NIHIL
Burgerbesluit:
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.
1. Heerenveen sluit zich aan bij de Hogenood App
2. Ondernemers en gemeente gaan actief aan de slag met deze gastvrijheid.

