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Graag nodigen we u uit voor de inloopbijeenkomst over de nieuw 
te bouwen school SWS De Nijewier. Wethouder Jaap van Veen heet 
u om 20.00 uur van harte welkom. Hij is er de rest van de avond 
ook bij, ga gerust met hem in gesprek.

Waarom deze avond? 
Al enige tijd werken we samen aan de nieuwbouw van 
Samenwerkingsschool De Nijwier, de nieuwe plek waar 
kinderen uit het dorp en de omgeving kunnen groeien 
naar een fijne toekomst. Dicht in de buurt, samen met 
vriendjes en vriendinnetjes. De nieuwe school krijgt 
een plek naast MFA Aengwirden: centraal, goed bereik-
baar en veilig. 

Veel staat vast als je een school bouwt. Zo is het  
Programma van Eisen beschreven door het school-
bestuur en schoolteam, zodat prima onderwijs kan 
worden gegeven onder zo optimaal mogelijke omstan-
digheden. Tijdens de inloopavond geven we u zoveel 
mogelijk informatie over waar we nu staan en hoe  
we samen verder kunnen gaan. 

Heeft u nu al vragen die te maken hebben met 
deze uitnodiging? Dan kunt u contact opnemen met 
Anke Beeksma van de gemeente Heerenveen via 
(0513) 617 734 of (06) 4635 3278 of per mail naar 
a.beeksma@heerenveen.nl.

Graag ontmoeten we u 

op dinsdag 9 oktober.

Maar er zijn ook nog punten van aandacht, waarover 
we graag met u in gesprek gaan. Het college van Bur-
gemeester & Wethouders neemt daarna een volgende 
stap in de nieuwbouwplannen. Eerst luisteren we op 
deze inloopavond naar al uw meningen, positief en min-
der optimistisch. Wethouder Jaap van Veen is de hele 
avond aanwezig om met u het gesprek aan te gaan.
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Na het welkomstwoord van wethouder Jaap van Veen heeft u  
vast vragen. Of misschien wilt u uw ideeën delen met ons?  
Op verschillende plekken in de ruimte krijgt u daarvoor de  
gelegenheid. Zo kunt u in uw eigen tempo precies die informatie 
ophalen of opmerkingen plaatsen die u wenst. Maak dus gerust 
gebruik van de vier verschillende ‘tafels’. 

Programma van Eisen: de school aan zet
Tijdens deze inloopavond beantwoordt Irene Gerritzen 
uw vragen over het vastgestelde Programma van  
Eisen. Zij is de projectbegeleidster van De Nijewier.  
In het Programma van Eisen wordt vertelt hoe de 
school er aan de binnenkant uit moet komen te zien.  
Er zijn voldoende inkijk- en meeneemexemplaren van 
het programma beschikbaar. 

Ook is schooldirecteur Albertha Hoekstra aanwezig.  
Samen met enkele afgevaardigden van de school  
vertelt ze u graag over hoe het ervoor staat voor  
wat betreft de nieuwbouw. Wat wilt u weten over  
de ontwikkelingen? Stel hier al uw vragen.

Samen bouwen: 
Beeldkwaliteitsplan en schetsmaquette
Door de gemeente is een Beeldkwaliteitsplan gemaakt. 
Hierover vertellen Charles Katipana en André Gout van 
de gemeente Heerenveen u meer. Bij hen kunt u de 
handen uit de mouwen steken. 

Met de komst van het nieuwe schoolgebouw zal ook de 
inrichting van de buitenruimte rondom de bestaande 
MFA en de nieuwe school onder handen worden geno-
men. De schetsmaquette geeft u de kans te ontdekken 
welke positie van het nieuwe schoolgebouw u het beste 
vindt passen bij de omgeving. Een aantal kaders staat 
vast, maar binnen deze kaders zijn er nog voldoende 
mogelijkheden. We zijn benieuwd hoe u de invulling van 
de beschikbare ruimte binnen dat terrein het liefst ziet.  

“Met de nieuwbouw van Samenwerkingsschool  
De Nijewier krijgt Tjalleberd een toekomstbesten-
dige voorziening voor kinderen uit het dorp en  
de omgeving. Deze ambitie van schoolbestuur  
De Tjongerwerven is vertaald in een ruimtelijk en 
functioneel Programma van Eisen. Hierin wordt de 
visie van het team op onderwijs vertaalt naar een 
visie op huisvesting: hoe voorziet het schoolgebouw 
erin dat het ondersteunend is aan de manier  
waarop onderwijs wordt gegeven.”

Het opstellen van het PvE is belangrijk voor de 
bouw van de school. Hierin worden de kaders en 
uitgangspunten voor het ontwerp en de uitvoering 
van het gebouw vastgesteld. De fase waarin het 
PvE wordt opgesteld komt eerst. Daarna volgen de 
ontwerpfase, uitvoeringsfase en de ingebruikname 
van het gebouw. 

Meer lezen? Ook voor u is een exemplaar van het 
programma beschikbaar op deze avond. 

Ieders mening telt 
Daarom is er de mogelijkheid tot inspraak. De inspraak-
periode gaat in op 4 oktober en duurt zes weken. Hoe 
deze inspraak werkt, daarover vertelt Anke Beeksma 
van de gemeente Heerenveen meer. Zij heeft inspraak-
formulieren en kan u helpen deze in te vullen. Het is 
daarom belangrijk dat zo veel mogelijk mensen naar de 
inloopavond komen, de school en de gemeente krijgen 
daardoor een goed beeld.

Wat wilt u de architect laten weten?
Binnenkort wordt door de school de architect gekozen 
die het ontwerp van de school maakt. Misschien heeft 
u tips en wensen voor de architect. U kunt uw deze op 
een formulier achterlaten bij Dirk van der Meulen van 
de gemeente Heerenveen. Hij zorgt ervoor dat uw input 
na deze avond op de goede plek terecht komt. Er ligt 
dus nog geen ontwerp van een architect op tafel.

“Bouwen in een buitengebied vraagt om bepaalde 
eisen op het gebied van welstand en stedenbouw-
kundige randvoorwaarden. Deze worden vastgelegd 
in een Beeldkwaliteitsplan. Daarmee is het Beeld-
kwaliteitsplan een middel om richting te geven aan 
bouwplannen, doordat wordt aangegeven hoe het 
aangezicht van een gebouw wordt.”

“Als een Beeldkwaliteitsplan bekend wordt 
gemaakt, volgt er een periode van zes weken 
waarbinnen omwonenden of betrokkenen reacties 
kunnen geven op het plan. Na deze inspraaktermijn 
worden alle reacties verzameld en doorgegeven aan 
het college van de gemeente. Het college neemt de 
inspraakreacties mee in de besluitvorming over het 
plan en in het advies aan de gemeenteraad.  
De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit 
over het Beeldkwaliteitsplan en stelt het vast.

Beeldkwaliteitsplan,
wat is dat?Programma van Eisen 

(PvE):

Inspraaktermijn en zienswijze-

fase, hoe werkt dat?

Blij met de nieuwbouw van De Nijewier? 
Of minder positief over de plannen? 

Kom 9 oktober. Want ieders mening telt!


