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                                               Voorwoord 

 

Namens het bestuur van VN Panel Toegankelijk Heerenveen bied ik u het Jaarverslag  2019 - 2020 aan.  

De pandemie heeft ook ons werk belemmerd, echter hebben we niet stilgezeten en richt ik mijn dank aan 

ieder die heeft meegewerkt aan dit verslag en inzet. Dat er door de getroffen maatregelen wel wat 

belemmeringen zijn ontstaan is helaas onvermijdelijk.  

Gelukkig worden mensen met een beperking over het algemeen goed geholpen ondanks de 

beperkingen. Bijeenkomsten vinden digitaal plaats, maar ook hebben we nog bijeenkomsten kunnen 

organiseren met het dagelijks bestuur in wijkcentrum de As.  

Dit jaarverslag beslaat een periode van 24 maanden. Daarin zijn we aan het bouwen geslagen met de 

interne organisatie en hopen ons netwerk te mogen vergroten evenals samenwerking om inclusie te 

bevorderen.  

Het is de wens van ons allen om weer gezond en wel met elkaar er tegenaan te gaan. 

 

Ik wens u veel leesplezier en gezondheid toe. 

 

Jacob Sijtsma                                                                                                                       

Voorzitter                                                                                                                                maart 2021 
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1.   Algemeen 

Na het formaliseren van het burgerinitiatief naar een stichting is in 2019 en 2020 de structuur verder 

ontwikkeld en heeft met name het platform VN Panel Heerenveen verder vorm gekregen.                        

In 2020 zijn er helaas door de Covid-19 pandemie weinig bijeenkomsten en activiteiten geweest.   

Door de pandemie en bestuurswisselingen zijn het in 2018 vastgestelde beleid en de uitgangspunten niet 

gewijzigd. Ondanks de beperkingen zijn de werkzaamheden doorgegaan om verder te bouwen aan een 

inclusieve samenleving in de gemeente Heerenveen aan de hand van het VN-Verdrag voor mensen met 

een beperking. 

Uitgangspunt is en blijft: Toegankelijkheid wordt regel en ontoegankelijkheid uitzondering.  

Dit door:  

• Bevordering van bewustwording & informatie   

• Toegang tot de Heerenveense samenleving  -   Design for all.   

• Wonen, werken en onderwijs 

 

 

2.   Bestuur  

In 2019 traden de initiatiefnemers Fred Dommershuijzen en Nico Smits terug als bestuursleden. Fred 

Dommershuijzen is deelnemer VN Panel Heerenveen gebleven.  

Peter Koomen trad in 2019 toe tot het bestuur en vervulde de functie van voorzitter van zowel het bestuur 

als het VN Panel Heerenveen. In november 2020 is Jacob Sijtsma toegetreden tot het bestuur en heeft 

de voorzitterstaken overgenomen van Peter Koomen. Per december 2020 is Gea Prins geen bestuurslid 

meer, maar ook zij blijft lid van het VN Panel Heerenveen. 

 

Bestuurssamenstelling per december 2020  

• Jacob Sijtsma   voorzitter 

• Peter Koomen   vicevoorzitter 

• Boukje Vos - van der Ploeg  penningmeester en notulist  

• Baukje van der Meer  secretariaat  

Het bestuur kwam in 2019 9 maal bijeen en in 2020 mede in verband met covid-19 slechts 7 maal. 

Belangrijke onderwerpen zijn en blijven het verder vormgeven van de Stichting en uitbreiden van 

bewustwording en doelstelling, namelijk het bevorderen dat mensen met een beperking, handicap of 

chronische ziekte kunnen meedoen aan de Heerenveense samenleving.  
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3.   Externe contacten, overleggen en bijeenkomsten 

 

Gemeente 

Op 14 maart 2019 is kennis gemaakt met Thom Wietzes als contactpersoon binnen de gemeente, maar 

in april 2020 met een nieuw contactpersoon, namelijk Amanda IJsselmuiden. Begin juli 2020 heeft er met 

haar een bestuur overleg plaatsgevonden, waarbij ze is geïnformeerd over de reeds uitgedachte 

adviezen en rapportages en is er gesproken hoe de contacten beter vorm kunnen worden gegeven.  

Daarnaast is er veelvuldig telefonisch contact en is zij aanwezig geweest bij zowel bestuursoverleggen 

alsook bijeenkomsten van het VN Panel Toegankelijkheid Heerenveen.  

De contacten met Amanda IJsselmuiden hebben zich vooral gericht op het geven van input voor het 

maken van de Inclusieagenda Heerenveen. Helaas kon de geplande bijeenkomst voor het ophalen van 

gegevens voor een nulmeting voor de Inclusieagenda met relevante organisaties niet plaatsvinden 

vanwege de C19 maatregelen. 

 

Er heeft een overleg met ambtenaren IBOR plaatsgevonden op 3 oktober 2019. Ambtenaren waren niet 

allemaal op de hoogte van het bestaan en activiteiten van het VN Panel Heerenveen voor een 

toegankelijker Heerenveen. Gesproken is onder andere over de omgevingsvisie, wonen en 

toegankelijkheid (zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen), het ontbreken van openbaar 

vervoer in de wijk Skoatterwâld, G1000 en de huidige obstakels in het centrum.  

Er ligt een afspraak om jaarlijks tweemaal een overleg te hebben met wethouder Jelle Zoetendal.                      

Het laatste overleg dateert helaas van 7 november 2019. 

 

Participatieraad Heerenveen 

Het jaarlijkse overleg met de werkgroep Ouderen van de Participatieraad heeft plaatsgevonden in 2019 

en 2020. De overleggen zijn als zeer informatief en nuttig ervaren. Het streven is om vaker en frequenter 

overleg te hebben met de diverse werkgroepen van de Participatieraad. 

 

Fryske Netwurksirkel 

Op 25 april 2019 is er overleg geweest tussen een aantal Werkgroepen Toegankelijkheid aangevuld met 

vertegenwoordigingen van organisaties betrokken bij het VN Verdrag voor Rechten van de mens. Doel 

van de bijeenkomst was om elkaar te informeren en ervaringen omtrent de implementatie van het 

Verdrag uit te wisselen. Tussen de gemeenten bestaat een groot verschil in de wijze waarop en hoe de 

voortgang voor het opzetten van een Inclusieagenda en de betrokkenheid van de werkgroepen 

Toegankelijkheid vorm kan worden gegeven. Er is toen een werkgroep gevormd om een provinciale 

bijeenkomst te organiseren om een breed provinciaal netwerk op te zetten. Dit heeft geresulteerd in een 

provinciale netwerkbijeenkomst in het Gemeentehuis in Heerenveen op 31 oktober 2019 waar 17 Friese 

Gemeenten vertegenwoordigd waren.  
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4.   HiT VN Panel Heerenveen 

 

Het VN Panel Heerenveen bestaat naast de bestuursleden uit inwoners uit de                                                  

gemeente Heerenveen, die behoren tot de doelgroep.                                                                                                    

Op verzoek van de leden kunnen deskundige vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld                                          

vanuit de gemeente (verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-verdrag) en relevante 

organisaties aanschuiven. 

In 2019 heeft het VN Panel Heerenveen 6 keer vergaderd. De bijeenkomsten zijn in 2019 gefaciliteerd 

door Zorgbelang Fryslân. Vanwege de covid-maatregelen is het niet meer mogelijk om van hun 

faciliteiten gebruik te maken.                                                                                                                                             

In 2020 is het VN Panel Heerenveen helaas maar 3 keer bijeen geweest. Bij de bijeenkomsten van het 

VN Panel zijn gemiddeld 11 personen aanwezig. 

 

Ketliker Skar van It Fryske Gea.  

Op 10 mei 2019 heeft er onder leiding van gidsen een excursie plaatsgevonden naar het Ketliker Skar. 

Door diverse verharde paden is dit gebied goed toegankelijk voor minder mobiele gebruikers. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

In december 2019 heeft het VN Panel Heerenveen met een excursie en een high tea bij het DE-museum 

in Joure op een plezierige en informele wijze het jaar afgesloten. Voor de deelnemers een zeer 

toegankelijk museum en aanrader. Op 22 juli 2020 heeft na de eerste lockdown een informele afsluiting 

van het seizoen plaatsgevonden bij Hof van de Koning. En dankzij het mooie weer kon deze bijeenkomst 

in de tuin plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden tevens kennisgemaakt met Amanda 

IJsselmuiden.  

Onderstaand een overzicht van de activiteiten dan wel contacten met diverse organisaties/ instellingen in 

de afgelopen periode:   

• Implementatie Geldmaat. 

• Schouwen Amelandlaan. Een deel van onze punten is direct aangepakt door wijkbeheer. 

Schouwen Gedempte Molenwijk, Breedpad, Munniksteeg en Molensteeg: overleg is gaande.  

• In de zomerperiode 2019 is er door diverse leden geschouwd met de Groene Kaart in het 

centrum van Heerenveen. De kaart is vriendelijke voorlichting en vraagt aandacht voor het 

probleem van geparkeerde fiets of auto en draagt bij aan bewustwording.  

• Het Oranjewoudfestival 2019 is geschouwd op toegankelijkheid. Dit is een schoon voorbeeld van 

toegankelijkheid. Complimenten!.                                                                                      
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• Week van de Alfabetisering september 2019. Leden hebben samen met het Digitaalhuis 

Heerenveen, Akkrum en Jubbega enkele activiteiten opgezet in deze week met als thema: Er op 

uit! 

• Gidslijnen (onder andere in het gebied rondom Breedpad/Gedempte Molenwijk n.a.v. 

herstructurering) wanneer deze worden aangebracht is niet duidelijk. 

• Herinrichting De Knipe. Naast gesprekken en schouwingen zijn er een aantal rapportages 

gemaakt voor de gemeente. Er zijn een aantal suggesties overgenomen, maar helaas is de 

situatie mede omdat er gekozen is voor zgn. shared space niet optimaal.  

• Inclusieagenda Heerenveen. Samen met de gemeente wordt toegewerkt aan het formuleren van 

een Inclusieagenda. 

• Schouwen met gemeente ambtenaren. Leden hebben het centrum geschouwd tezamen met 

diverse ambtenaren. Vanuit de ambtenaren is aangegeven dat dit zeker voor herhaling vatbaar 

is, maar is er in 2020 wegens de beperkingen niet van gekomen om een ander gebied onder de 

loep te nemen. 

• G1000. Er is vanaf het begin van de Burgertop op 9 februari 2019 geparticipeerd in de diverse 

werkgroepen van deze burgerraadpleging over hoe het centrum er in de toekomst uit zal zien. 

Met een afsluitende Burgerraad op 25 mei 2019. Ook nu zijn we nog betrokken bij de 

Monitorgroep over de ontwikkeling, voortgang en haalbaarheid van de aangenomen 47 projecten.    

• Inclusief Spelen en bewegen De Greiden. Leden VN Panel Heerenveen hebben, zij het beperkt, 

deelgenomen aan bijeenkomsten om te komen tot een inclusieve speeltuin.  

• Le Roy tuin.  Leden van het VN Panel Heerenveen hebben, samen met vrijwilligers van Le Roy 

Tuin, deze tuin in Heerenveen Midden geschouwd op toegankelijkheid. Op diverse plekken 

bleken er hindernissen te zijn voor mensen met een beperking. De vrijwilligers hebben dit 

voortvarend opgepakt zodat de Le Roy tuin nu al veel toegankelijker is doordat aanpassingen zijn 

doorgevoerd. 

• VNG Manifest: Iedereen doet mee!. Gemeente Heerenveen heeft op 31 oktober 2019 het 

Manifest ondertekend. Namens VN Panel Heerenveen heeft Zwaan Soeten dit document 

medeondertekend.  

• Voetgangersonderzoek: Looproute onderzoek in Fryslân (door student NHL Stenden in 

samenwerking met. o.a. Voetlicht, Wandelnet) een panellid heeft samen met hem deelgenomen 

aan de verkenning looproute treinstation – Gemeenteplein en Burg. Kuperusplein – 

Gemeenteplein.                                                                                                                       

Heerenveen eindigde als laatste (van de 6 gemeenten) in dit onderzoek. Hier is nog wel wat te 

winnen. 

• Rotonde Heerenveen Midden. In juli 2020 is deelgenomen aan een digitale bijeenkomst en is er 

een schriftelijke reactie gegeven op de plannen. ook hebben diverse leden de enquête m.b.t. de 

plannen ingevuld. 
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Werkgroep PR VN Panel Heerenveen 

Tijdens de bijeenkomst van het VN Panel Heerenveen op 25 november 2019 wordt besloten een 

werkgroep PR te vormen om te brainstormen hoe meer bekendheid te generen. Deze werkgroep is 

slechts 3 keer bijeengeweest. Tijdens een overleg op 9 maart 2020 is Hilda Snippe (voorzitter Werkgroep 

Toegankelijkheid Leeuwarden) te gast geweest om de werkgroep te informeren over de werkwijze van de 

werkgroep in Leeuwarden. 

De naam HiT is na 3 jaar nog zeer onbekend en vraagt regelmatig om uitleg. Binnen de Werkgroep PR is 

gesproken over een vereenvoudiging van structuur en het voeren van maar 1 naam/aanduiding. Dit is 

voorgelegd aan bestuur en het VN Panel Heerenveen tijdens een bijeenkomst.  

Vanwege de beperkende maatregelen was een uitvoerig fysieke discussie niet mogelijk en is per e-

mailrondes d.m.v. onder andere een enquête tot de volgende aanpassing besloten:                                    

…Vanaf januari 2021 zal als naam worden gehanteerd VN Panel Toegankelijk Heerenveen en wordt  het 

HiT bestuur geïntegreerd als een DB binnen het VN Panel Toegankelijk Heerenveen. De integratie van 

de naam van de Stichting zal stapsgewijs -onder andere door overleg met diverse betrokkenen- worden 

doorgevoerd en blijft de naam van de huidige website inclusief de emailadressen voorlopig bestaan.    

 

 

5.   Publiciteit en communicatie 

 

In de loop van 2020 heeft Zwaan Soeten de taken met betrekking tot social media Facebook en website 

overgenomen van Baukje van der Meer, die begin 2021 aftreedt als bestuurslid wegens verhuizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


