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Burgemeester van der Zwan, Heerenveen
Dames en heren,
Hoewel ik velen van jullie al de hand heb geschud wens ik jullie allemaal namens het
gemeentebestuur een gezond en voorspoedig nieuw jaar! Ik doe dat overigens in de
wetenschap dat het nieuwe jaar voor Bert Jonker ontzettend slecht begonnen is.
Jullie hebben allemaal wel gehoord van de dramatische en levensbedreigende
gebeurtenis zaterdagavond op het parkeerterrein van Thialf. Ik heb Bert zondag
heel kort telefonisch gesproken en hem vanuit de gemeente alle steun toegezegd. Ik
merk dat in de verhalen de focus steeds meer verschuift van de gebeurtenis naar het
slachtoffer. De wijze waarop Bert zaken zou doen en naar buiten treedt zou een
directe link hebben met de gewelddadige gebeurtenis op het parkeerterrein. Alsof
het een bijna logisch voortvloeit uit het ander. Ik maak daar toch groot bezwaar
tegen! Wij kennen Bert hier in Heerenveen allemaal. Vorig jaar kreeg hij van ons de
Gouden Plak vanwege zijn grote bijdrage aan de promotie van de regio. Natuurlijk,
hij spreekt klare taal en is een scherp ondernemer, maar geen enkel zakelijk conflict
rechtvaardigt het gebruik van een vuurwapen. Laten we hopen dat Bert en zijn gezin
snel de draad van hun leven weer kunnen oppakken en dat we ze hier weer gauw in
ons midden kunnen verwelkomen.
Dames en heren,
De jaarwisseling is in onze gemeente relatief rustig verlopen. Zelf heb ik in de nacht
van oud en nieuw een aantal horecagelegenheden en een feesttent in de dorpen en
het centrum bezocht. U heeft het verslag daarvan misschien wel in de Heerenveense
Courant kunnen lezen: overal was het een vrolijke gezelligheid en werd de
burgemeester met veel enthousiasme ontvangen.
Dank aan alle hulpverleners die zich hebben ingezet voor een goed verloop van de
jaarwisseling. Brandweer, politie en toezichthouders hebben hier ongehinderd
gewoon hun werk kunnen doen, zoals het hoort.
Ergerlijk is het dat de schade door zwaar illegaal vuurwerk dit jaar behoorlijk groter
is dan in voorgaande jaren. In de oudejaarsnacht is er voor meer dan 10.000 euro
schade toegebracht aan verkeersborden, afvalbakken en straatwerk. Zo’n 180
verkeersborden moesten het in meer of mindere mate ontgelden. Natuurlijk doen
we daar altijd aangifte van. Maar omdat we zelden vernielers op heterdaad
betrappen is de pakkans helaas niet groot. We moeten daarom doorgaan om samen
met ouders, scholen, oplettende inwoners en politie die gevaarlijke illegale
explosieven zoveel mogelijk uit de roulatie te halen.
Dames en heren,
Het vorig jaar kenmerkte zich door verschillende gebeurtenissen op het
wereldtoneel, waarbij de politieke verschuivingen, aanslagen en oorlogstaferelen
natuurlijk opvielen. Dat zorgde bij veel commentatoren en twitteraars voor een
gevoel van zorg en pessimisme. Sommigen spreken zelfs over ‘het rampjaar 2016’.

Voor Heerenveen is dat zeker niet het geval! Kijken we bijvoorbeeld naar de
economische ontwikkeling, dan zien we dat de positieve lijn van de laatste jaren zich
ook in 2016 heeft doorgezet.
Zo laten de meest recente cijfers over de werkgelegenheid in onze provincie zien dat
er in het afgelopen jaar in Heerenveen zo’n kleine 400 banen van 15 uur of meer zijn
bijgekomen. Die banen vind je vooral in de bouw, de dienstverlening, de horeca en
de vervoerssector. Het bedrijfsleven in Heerenveen is met een banengroei van een
kleine veertig procent in de afgelopen 16 jaar de echte banenmotor van Friesland.
Dat levert welvaart op in de hele provincie. Om die banengroei ook in de toekomst
te kunnen ondersteunen hebben we meer bedrijventerrein nodig. Voor
uitbreidingen van onze bestaande bedrijven, maar vooral voor het aantrekken van
grote nieuwe bedrijvigheid. We hebben hiervoor prima de ruimte, bijvoorbeeld aan
de overkant van de A7, bij het Klaverblad Noord Oost. Maar de provincie moet
hiervoor wel toestemming geven. Gesteund door de andere gemeenten uit onze
regio roepen we de provincie op dit nu snel te doen! Nieuwe bedrijvigheid kwam er
ook. Zo heeft Lankhorst Taselaar, een internationale groothandel in
watersportartikelen, vorig jaar besloten zich op het IBF te vestigen. Bij elkaar
hebben bestaande en nieuwe bedrijven in 2016 zo’n 6,5 hectare bedrijfsgrond op
het IBF aangekocht. Naast de verkoop van bedrijfsgrond komt ook de verkoop van
grond voor woningbouw, bijvoorbeeld in Skoatterwâld en Nieuwehorne gelukkig
weer behoorlijk op toeren.
Dames en heren,
Positief en optimistisch stemmend is ook de grote ondernemingsgeest van onze
inwoners en ondernemers. Niet voor niets komt Frieslands meest markante horecaondernemer bij ons vandaan. Maar niet alleen in de plaats Heerenveen vind je dit
soort ondernemers. Ook in de vele dorpen die onze gemeente rijk is, is een
bijzondere ondernemingsgeest te herkennen. Onze agrarische sector bijvoorbeeld
bestaat uit zo’n 165 bedrijven. Gezamenlijk beheren ze een groot deel van het
gemeentelijk grondgebied. De sector staat bekend om zijn nieuwe producten en
diensten en gaat vindingrijk en ondernemend om met de veranderingen in de tijd. Ik
noem bijvoorbeeld het bedrijf D&R Catering, die per bakfiets scholen bezoekt om
leerlingen te informeren over gezonde voeding. Dit doen ze samen met lokale
agrariërs en met een mooie bijdrage uit het stimuleringsfonds van de Rabobank.
Bijna een vijfde van de bedrijven in onze gemeente met meer dan 40 werknemers
vind je in één van onze dorpen. Maar het gaat niet alleen om de grootte van een
bedrijf. Afgelopen jaar bracht ik bijvoorbeeld een bezoek aan HPS Techniek, het
bedrijf van Pieter Hessels in Hoornsterzwaag. Niet alleen biedt hij werk aan diverse
jongeren uit de omgeving, maar hij maakt zich ook hard voor de aanleg van
glasvezel in Jubbega en Hoornsterzwaag. Zo tellen onze dorpen vele van dit soort
ondernemers die op hun eigen wijze kleur geven aan de bijzondere
ondernemerscultuur in Heerenveen.
Dames en heren,
Wanneer ik kijk naar het centrum van de plaats Heerenveen, zie ik ook mooie,
positieve ontwikkelingen. Vrijkomende panden worden ingenomen door een nieuw

soort ondernemers. Jonge ondernemers wenden hun creativiteit aan om een eigen
bedrijf neer te zetten. ‘By Kees’ bijvoorbeeld speelt in op de trend om steeds meer
buiten de deur te lunchen en werkt met fair trade en biologische producten. En
verder komt er steeds meer diversiteit in ons centrum. Zo openden vorig jaar een
Syrische supermarkt en een multi-bazar hun deuren.
Creatief ondernemerschap kom ik ook tegen bij het herbestemmen van leegstaande
kantoorpanden. Zo is het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein onder de
naam Belkanto omgetoverd in 52 ruime appartementen. Echt een prestatie van
formaat, die ook landelijk de aandacht trok. En kijkt u eens naar de ontwikkelingen
rondom het vernieuwde Molenplein. Tegelijkertijd openden een nieuwe Jumbo, Aldi
en Action hun deuren. Met het opgeknapte Molenplein heeft het centrum er een
groot pluspunt bij. Daar profiteert iedereen van die in het centrum actief is. Maar,
eerlijk is eerlijk, er moet in het nieuwe jaar in ons centrum meer gebeuren. De aan te
stellen centrummanager kan daarbij een belangrijke rol spelen. Met elkaar moeten
we de vraag beantwoorden hoe het centrum van Heerenveen tegemoet kan komen
aan de eisen van de nieuwe tijd. Dat proces moeten we samen organiseren met
respect voor ieders rol, belang en mening. Positief is ook dat door de inspanningen
van onze ondernemers we het afgelopen jaar de titel ‘Fair Trade Gemeente’
gekregen. Zelf vind ik de term ‘Fair Trade Samenleving’ de lading veel beter dekken.
We doen het tenslotte toch met z’n allen. Een prestatie waarmee we onszelf én de
provincie een dienst hebben bewezen, want met ons Fair Trade-label mag de
provincie Fryslân zich als tweede provincie van het land Fair Trade noemen. Onze
gemeente telt nu 55 Fairtrade bedrijven en instellingen. In 2017 moeten we daar
met zijn allen toch 100 van kunnen maken!
Dames en heren,
Wat is onze gemeente zonder sport? Op sportief vlak was 2016 echt een topjaar
voor Heerenveen. Ik denk daarbij nog niet zozeer aan de sportieve prestaties van
het college, alhoewel die er best mochten zijn: wethouder Zoetendal opende met een
elegante sprong de nieuwe fierljepbaan en wethouder Broekhuizen fietste maar
liefst 260 km voor Serious Request. En zelf mocht ik mij uitleven bij het NK
Mastklimmen in Akkrum. De echte toppers waren natuurlijk onze Olympiërs, onder
aanvoering van Olympisch kampioene Sanne Wevers! Aan de prachtige huldiging
het afgelopen jaar bewaren we denk ik allemaal nog de mooiste herinneringen. Al
die toppers roemen de fantastische sportfaciliteiten in onze gemeente. Het Centrum
voor Topsport en Onderwijs, Sportstad Heerenveen, met de Epke Zonderland
Turnhal en het eerste overdekte inline-skatecentrum van Nederland. En natuurlijk,
met grote dank aan de provincie, het prachtige vernieuwde Thialf! Afgelopen
weekend de Europese kampioenschappen en eind van deze maand de officiële
opening door Zijne Majesteit de Koning. Heerenveen is sport en sport is
Heerenveen! Naast een positief imago dat veel deuren opent levert de sport ons ook
economisch gezien veel op. De sportsector zorgt voor zo’n 450 directe banen en zo’n
4 tot 5 miljoen euro aan bestedingen in de regio per jaar. Het WK afstanden in 2015
bijvoorbeeld trok over twee dagen zo’n 26.000 toeschouwers. De regio registreerde
bijna 12.000 overnachtingen. En alleen de bezoekersbestedingen lagen al rond de
anderhalf miljoen euro. Daar komen dan de bestedingen van de deelnemende

ploegen en organisatie nog bij. De opbrengst van het EK van afgelopen weekend,
met een bomvol Thialf, zal ongetwijfeld een veelvoud van dit bedrag zijn.
Dames en heren,
Elk jaar organiseert de Vereniging van Sport en Gemeenten de verkiezing van
“Sportgemeente van het jaar”. Heerenveen wil dit jaar die prestigieuze titel winnen!
Met hulp van en in samenwerking met onze sportverenigingen, de vereniging ’n
Gouden Plak en natuurlijk ons sportieve bedrijfsleven moet dat gaan lukken! Jelle
Zoetendal, onze wethouder Sport, zal namens de gemeente hiervoor contact met u
zoeken en de nodige initiatieven nemen.
Dames en heren,
Begin deze week werd bekend dat een Syrisch vluchtelingengezin met hulp van
Vluchtelingenwerk en de kerkgemeenschap gehuisvest wordt in Aldeboarn. Een
informatiebijeenkomst daarover werd druk bezocht en de mensen uit het dorp
reageerden zeer positief. En gisteravond nog kreeg ik van een ondernemer uit onze
gemeente een mailbericht waarin hij zegt, en ik citeer:
“Burgemeester, ik kan niet tegen onrecht. Ik heb momenteel het gevoel dat de
vluchtelingen, waartoe ook een medewerker van mij behoort, onterecht voor veel
mensen het mikpunt zijn voor alles wat zij vinden dat fout gaat in dit land.
Natuurlijk komt niet iedereen hier met zuivere bedoelingen en daar moet iets aan
gedaan worden. Maar burgemeester we moeten met z’n allen stelling nemen tegen
het verkeerde beeld dat over vluchtelingen ontstaat! Bij alle berichten over de
komst van een tijdperk van populisme, waarin feiten er niet meer toe doen, waar
volume de kracht van argumenten overstemt, zijn er ook heel veel van dit soort
boodschappen. En ook dat maakt dat ik het nieuwe jaar met een gezonde en
realistische dosis optimisme tegemoet zie.
Dank u voor uw aandacht.
En dan is het nu tijd om voor de tweede keer de Gouden Plak van Heerenveen uit te
reiken!
Deze prijs is een initiatief van de vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak, dat als doel
heeft ervoor te zorgen dat de hele regio Heerenveen ’n Gouden Plak is om te wonen,
werken, ondernemen en bezoeken. Nu én in de toekomst. De prijs De Gouden Plak is
een blijk van waardering voor die persoon of organisatie die – het afgelopen jaar op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling,
het positieve imago en de promotie van de regio Heerenveen. De prijs is in de vorm
van deze prachtige gouden speld, ontworpen en gemaakt door edelsmid Harm Bron
van Atelier De Bron uit Heerenveen, die overigens ook dit prachtige ambtsketen
heeft gemaakt. Vorig jaar mocht ik deze prijs voor de eerste maal uitreiken aan Bert
Jonker. Dit jaar hebben Tjitte de Wolff, voorzitter van Heerenveen ’n Gouden Plak,
Bert Jonker - de winnaar van vorig jaar - en ik samen als jury de tweede winnaar
gekozen. De persoon aan wie ik deze Gouden Plak zo ga uitreiken maakt naast zijn

drukke werkzaamheden volop tijd om bij te dragen aan de ontwikkeling en
promotie van de regio Heerenveen: In het verleden was hij bestuurslid van
serviceclub Kiwanis. Daarbij had hij een actieve rol bij het tweejaarlijkse
benefietgala ten behoeve van het Foppe Fonds. Inmiddels is hij lid van de
serviceclub Lions 2.0. Vanuit die rol was hij de initiator van het Heerengracht
Concert dat op 3 september 2016 voor de eerste keer plaatsvond en meteen een groot
succes was. Sinds 2015 is hij bestuurslid van het Heerenveen Ondernemersfonds; een
fonds voor en door ondernemers dat collectieve initiatieven financiert. Bovendien was
hij in 2016 een van de initiatiefnemers van de Stichting Leegstand met als doel de
panden in het centrum van Heerenveen gevuld te houden. Daarnaast is hij actief voor vv
Heerenveen en sponsor van het Vrouwenvoetbal Heerenveen. Door dit alles draagt hij
op Gouden wijze bij aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van
Heerenveen en is hij volgens de jury met recht de winnaar van de Gouden Plak.
Dames en heren, de winnaar van de Gouden Plak 2017 is Udo de Goede!

