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Dorpsbewoners van Heeg, 

 

Heegemers richten het vizier op de toekomst. Met veel trots mag ik daarom dit schitterende document 

aan u tonen, want het is niet zomaar een dorpsvisie. Het is een visie met een verhaal en wanneer u het 

leest zult u het als een fascinerende roman beleven. Een jaar terug zijn we begonnen met de bouw van  

dit document. Een onbekend traject, want binnen ons bestuur was er totaal geen ervaring in het maken 

van een visie. Bovendien ontbrak de tijd bij de meesten om naast de gebruikelijke dorpszaken ook nog 

een visie te maken. Gelukkig kwam ‘Bleiblom’ op ons pad. Lucie Gelderblom en Yvonne Bleize, twee  

enthousiaste dames, boden aan om een dorpsvisie te produceren. Een uitgebreid programma met stap-

penplan werd gemaakt. Werkgroepen dienden de kar te trekken en Plaatselijk Belang Heeg zorgde voor 

de begeleiding. Voor de werkgroepen waren vrijwilligers nodig en ik kan het niet vaak genoeg bena- 

drukken dat wij het geweldig vinden dat dorpsbewoners zich inzetten voor de toekomst van het dorp. 

Via enquêtes en een extra programma op de jaarvergadering werd duidelijk waar de behoeften in het 

dorp liggen. Deze toekomstvisie is vertaald naar een droom. Niet een droom waaruit je wakker schrikt en 

denkt van, gelukkig het was maar een droom. Nee, dit is een droom die werkelijkheid kan en moet wor-

den. Plannen die volgens de ‘Natural Step’ uitgewerkt gaan worden door werkgroepen met vrijwilligers.  

Ik kan u inmiddels verklappen dat er twee werkgroepen van start zijn gegaan met het onderwerp Energie 

en Dorpstuinen. Graag wil ik alle mensen bedanken die hebben meegewerkt aan de Heegemer Dorpsvisie 

en wens u veel leesplezier toe. Tot slot, heeft u na het lezen van de visie zin om mee te werken binnen een 

werkgroep meld u bij ons aan. Het is zeker de moeite waard. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Ringnalda – voorzitter Plaatselijk Belang Heeg  



 

Doarpsbewenners fan Heech, 

 

Heegemers rjochtsje it fisier op de takomst. Ik bin der tige grutsk op dat ik dit skitterjende dokumint oan jo 

sjen litte mei, want it is net samar in doarpsfisy. It is in fisy mei in ferhaal en wannear’t jo it lêze sille jo it as 

in fassinearjende roman belibje. In jier lyn binne we begûn mei de bou fan dit dokumint. In ûnbekend 

trajekt, want binnen ús bestjoer wie der totaal gjin ûnderfining mei it meitsjen fan in fisy. Boppedat  

ûntbriek by de measten de tiid om neist de gebrûklike doarpssaken ek noch in fisy te meitsjen. Lokkiger-

nôch kaam ‘Bleiblom’op ús paad. Lucie Gelderblom en Yvonne Bleize, twa entûsjaste froulju, hawwe 

oanbean in doarspfisy te produsearjen. In wiidweidich programma mei stappeplan waard makke.  

Wurkgroepen moasten de karre lûke en PHB soarge foar de begelieding. Foar de wurkgroepen wiene 

frijwillers nedich en ik kin it net faak genôch sizze dat wy it geweldich fine dat doarspsbewenners harren 

ynsette foar de takomst fan it doarp. 

Mei help fan enkêtes en in ekstra programma op de jiergearkomste waard dúdlik wêr’t ferlet fan is yn it 

doarp. Dizze takomstfisy is oersetten nei in dream. Net in dream dêr’t jo wekker út skrikke en bliid binne 

dat it yndie mar in dream wie. Nee, dit is in dream dy’t werklikheid wurde kin en ek wurde moat. Plannen 

dy’t neffens de ‘Natural Step’ útwurke wurde sille troch wurkgroepen mei frijwilligers. Ik kin op dit stuit al 

ferklappe dat der twa wurkgroepen begûn binne mei de ûnderwerpen ‘Enerzjy’ en ‘Doarpstunen’. 

Graach  wol ik alle minsken betankje dy’t meiwurke ha oan de Heechemer Doarpsfisy en winskje ik jo  

in protte lêswille ta. As lêste, ha jo, nei it lêzen fan de fisy, nocht krigen om mei te wurkjen binnen in  

wurkgroep, meld jo dan by ús oan. It is seker de muoite wurdich. 

 

 

Mei freonlike groetnis, 

Hans Ringnalda – foarsitter Pleatslik Belang Heech 



 

INLEIDING 

 

 

 

 

We schrijven najaar 2011 als Plaatselijk Belang Heeg de eerste stappen zet richting een  

toekomstvisie voor Heeg. Het is niet de eerste keer dat er in de toekomst wordt gekeken,  

er ligt inmiddels een aantal studies dat in opdracht van o.a. de provincie Fryslân is gedaan. 

Deze studies, zoals het Waterfront Heeg en het Masterplan Heeg, hadden een relatief  

beperkte focus als het om de toekomst van de woon- en leefomgeving gaat. Er zijn ook  

wensen geïnventariseerd voor voorzieningen als een ijsbaan, uitbreiding van de begraaf-

plaats en een Brede School, maar deze wensen zijn nog niet ingebed in een visie.  

Door de gemeentelijke herindeling in 2011 maakt Heeg deel uit van de grote gemeente  

Súdwest-Fryslân. Dit is een goede aanleiding om het hele dorp te betrekken bij de ontwikke-

ling van een integrale dorpsvisie, door de gemeenschap gedragen en daarmee een stevige 

stem richting bestuurders van zowel gemeente als provincie. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg stelde een Visiewerkgroep samen, waarin  

enthousiaste dorpsbewoners plaatsnamen die zich graag in wilden zetten om dit visietraject 

tot een goed einde te brengen. 

 Een aantal uitgangspunten was duidelijk; we willen een breed gedragen visie, dus  

moeten zoveel mogelijk dorpsgenoten betrokken worden; 

 we willen een integrale visie, waarin alle aspecten van wonen, leven en werken in  

Heeg aan de orde  komen; 

 we willen een praktisch en helder leesbaar verhaal, dus geen dik boekwerk; 

 de visie moet leiden tot een praktisch stappenplan van wensen en acties; 

 we willen dat duurzaamheid een belangrijke rode draad vormt. 

 



 



 



 

 

 

 

Op uitnodiging van Plaatselijk Belang Heeg hebben een paar  

organisaties hun werkwijze toegelicht, waarna het bestuur van  

Plaatselijk Belang Heeg koos voor de aanpak van Bleiblom, maat-

schap voor duurzame ontwikkeling. Bleiblom ontwikkelde een  

methodiek waarbij integrale toepassing van alle aspecten van duur-

zaamheid en een proces waarin alle betrokkenen een rol kunnen 

hebben, de belangrijkste pijlers zijn. Deze methodiek is gebaseerd op 

de uitgangspunten van The Natural Step, een wetenschappelijke 

zienswijze over duurzaamheid die ook door de gemeente  

Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân wordt omarmd als uitgangs-

punt voor duurzaamheid. Omdat er nog weinig ervaring is met deze 

voor Nederland relatief nieuwe methode maakte de ontwikkeling van 

de dorpsvisie voor Heeg onderdeel uit van een pilot. De kosten van 

het hele proces zijn hierdoor voor Plaatselijk Belang Heeg beperkt  

gebleven. Onder begeleiding van Bleiblom is het dorpsvisie-traject in 

februari 2012 van start gegaan. 

In deze dorpsvisie nemen we u achtereenvolgens mee in de  

methodiek 5xBeterBezig, het proces dat Plaatselijk Belang Heeg en  

de Visiewerkgroep hebben doorlopen en de wijze waarop de dorps-

bewoners betrokken zijn bij het proces. Dit leidt tot een beschrijving 

van ‘de droom’; een visie op Heeg in 2025. We sluiten af met concrete 

actie- en verbeterpunten. Meer informatie over de visie, o.a. de  

uitkomsten van de enquête en de wat uitgebreidere analyse, zijn te 

vinden op de website van Plaatselijk Belang Heeg 

www.plaatselijkbelangheeg.nl. 


