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Woord vooraf 
 

Voor u ligt de dorpsvisie van Mildam 2007 – 2013. Deze visie is tot stand gekomen in een 

samenspel tussen inwoners van Mildam en Plaatselijk Belang. De visie is opgesteld in de 

periode van april tot en met juni 2007 en geeft de visie op het dorp weer tot en met het 

jaar 2013.  

 

Een visie kijkt een aantal jaren vooruit en zet de grote lijnen uit voor het dorp als geheel. 

Wellicht zijn daarom niet alle persoonlijke wensen en ideeën van de inwoners in de visie 

terug zijn te vinden. Dat kan voor sommigen een teleurstelling zijn. Alle inbreng van de 

inwoners is echter bewaard en Plaatselijk Belang heeft daarmee voor de volgende jaren 

een aantal interessante subdoelstellingen.  

 

Het traject 

Het eerste initiatief voor het herzien van de dorpsvisie is op de Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Mildam van 19 maart jl. genomen. Tijdens deze 

vergadering is besloten dat actualisering nodig is, omdat de „oude‟ dorpsvisie dateert van 

2003.  

 

Op de vergadering is geïnventariseerd wie mee wilde werken aan het herschrijven van de 

dorpsvisie. Maar liefst 16 vrijwilligers hebben zich opgegeven, een mooi aantal. Met hen 

heeft Plaatselijk Belang Mildam woensdag 4 april 2007 in het Hof van Schoterland de 

startbijeenkomst gehouden.  

 

In deze leuke bijeenkomst hebben we met elkaar gekeken wat voor ons dorp belangrijke 

onderwerpen zijn, nu en naar de toekomst toe. Het resultaat van deze avond is dat een 

4-tal werkgroepen de volgende thema‟s verder heeft uitgewerkt: 

1. Bouwen en Wonen  

Aly Klazema, Sietse van Dijk, Janny Jongedijk 

 

2. Jeugd, Sociale omgeving & cultuur, Voorzieningen 

Rjim de Jong, Lenie Huitema, Janke Sytema, Alie Riemersma & Greet van der Veer  

 

3. Recreatie & toerisme, Natuur & milieu  

Peter Dral, Joop Dol, Piet Riemersma, Anne Jacobi, Grietus Brouwer, Willem Feenstra, 

Jan Oord & Carel Groeneveld 

 

4. Verkeer & bereikbaarheid, Vereniging & bedrijvigheid  

Koene Bik, Truus Visser & Ryckele Hoekstra  

 

Na de startbijeenkomst zijn de verschillende groepen uiteen gegaan. De groepjes hebben 

zelf afspraken gemaakt met elkaar om te kijken wat aangepast moet worden in de 

huidige dorpsvisie, wie daarvoor benaderd zou kunnen worden en hoe dit zou kunnen 

gebeuren. De resultaten van deze inspanningen zijn gepresenteerd op de tweede 

gezamenlijke bijeenkomst, op woensdag 16 mei in het Hof van Schoterland.  

 

Tijdens deze bijeenkomst is het vierde werkgroepje opgesplitst, in het groepje Verkeer & 

bereikbaarheid en het groepje Vereniging & bedrijvigheid.  

 

4. Verkeer & bereikbaarheid 

Piet Riemersma, Rene Krom, Erwin Bos, E. Bouwstra & D. Knip 

 

5. Vereniging & bedrijvigheid 

Truus Visser & Ryckele Hoekstra  

 

Zoals ook tijdens de eerste bijeenkomst was Maeike Lok van Doarpswurk weer aanwezig. 

Vanuit haar kennis en ervaring heeft zij gedurende ons traject een bijdrage geleverd aan 
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onze dorpsvisie. De gemeente Heerenveen stuurde twee vertegenwoordigers, te weten 

Floor Driessen en Gerard van den Berg. Zij zijn bezig met de actualisering van de 

bestemmingsplannen voor de dorpen. De geactualiseerde dorpsvisie van Mildam zal een 

van de eerste zijn, die de gemeente interactief op wil pakken. Dit betekent, dat de 

gemeente in een vroeg stadium hoort welke ideeën er leven in het dorp, waardoor 

onderdelen uit de dorpsvisie een plek kunnen krijgen in het nieuwe bestemmingsplan.  

  

De kerkenraad van Katlijk/Mildam heeft in een notitie geschreven dat zij graag mee 

willen denken en praten over de toekomstige ontwikkeling van het dorp (zowel Katlijk als 

Mildam). Symen Jansma was tijdens de bijeenkomst aanwezig om mee te praten en te 

denken. 

 

Op 20 juni heeft Plaatselijk Belang een inloopavond georganiseerd voor de bewoners, 

waarbij de werkgroepen het eindresultaat hebben gedeeld met de inwoners.  

 

Leeswijzer 

In het volgende deel van deze dorpsvisie worden een aantal algemene kenmerken van 

ons dorp beschreven. Daarna worden de diverse onderdelen van de dorpsvisie 

afzonderlijk beschreven, te weten: 

1. Bouwen & Wonen  

2. Verkeer & bereikbaarheid  

3. Voorzieningen  

4. Bedrijvigheid 

5. Jeugd  

6. Verenigingen  

7. Recreatie & toerisme  

8. Cultuur  

9. Natuur & milieu  

10. Sociale omgeving 

 

Per onderdeel wordt beschreven: 

- De huidige situatie 

- De gewenste situatie 

- Prioriteiten & termijnen 

 

Werkagenda 

Met het toekennen van prioriteiten en termijnen ontstaat een werkagenda voor 

Plaatselijk Belang. Deze werkagenda geeft een overzicht van activiteiten die het dorp 

graag ziet gebeuren. De werkagenda zal leidend zijn in de activiteiten die Plaatselijk 

Belang onderneemt de komende jaren. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, op de 

website www.mildam.org en in de Mildamster Brêge zullen we u op de hoogte houden 

van de vorderingen en ontwikkelingen. 

 

Namens Plaatselijk Belang Mildam, 

 

Robert-Jan Ritsema 

Koene Bik 

Lily Tola 

Jan Oord 

Rjim de Jong 

Nettie Ploeger 

Sietse van Dijk 

 

 

http://www.mildam.org/
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Het dorp Mildam 
 

Ligging 

Mildam ligt op ongeveer 7 km afstand ten zuidoosten van Heerenveen tussen de Tjonger 

en de bossen van Oranjewoud in. Er staan ca 360 huizen, het aantal inwoners schommelt 

rond de 725. Daarmee is Mildam een kleinschalig dorp. De snelweg loopt op een afstand 

van 3 km van Mildam en biedt het gemak van snelle verbindingen zonder voor veel 

geluidsoverlast te zorgen. De goede busverbindingen en de voorzieningen die het dorp 

heeft, (basisschool, garagebedrijf met benzinepomp, restaurant/café, kapper, 

expositieruimten) worden gewaardeerd. Ook zijn er veel sport- en 

recreatiemogelijkheden als wandelen, fietsen en vissen.  

 

Op het gebied van het verenigingsleven heeft Mildam veel te bieden: in verschillende 

sportverenigingen kunnen voetbal, korfbal, tennis, jeu de boules, volleybal, gymnastiek 

en dammen beoefend worden. 

 

Er is een Protestantse Kerk Nederland, een toneelvereniging en een 60 + SOOS, etc. In 

de zomer is de turfroute bevaarbaar, er ligt een net van wandelpaden in de bossen ten 

noorden van Mildam en er zijn ook interessante fietspaden.  
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Een stukje geschiedenis 

Mildam wordt voor het eerst genoemd in 1408 als heerschapgebied van de bisschop van 

Utrecht, maar er zullen al lang voor die tijd mensen hier gewoond hebben. Dat kan 

worden aangenomen door de gunstige ligging: Mildam ligt enerzijds aan de rivier de 

Tjonger en anderzijds loopt hier de oude verkeersweg van de zandgronden van Drenthe 

naar de zandgronden van Gaasterland.  

 

Rond 1900 bestond het dorp uit twee rijen huizen langs de doorgaande 

Schoterlandseweg met in elke rij circa 30 huizen. Nu liggen er ook verschillende wijken 

ten zuiden en ten noorden van de Schoterlandseweg. Van de 13 boeren, die in 1749 

geregistreerd werden (op een bevolking van 213!), zijn er nog maar twee over aan de 

west- en aan de oostkant van het dorp net buiten de bebouwde kom. De huidige 

inwoners werken hoofdzakelijk in de grotere plaatsen in de omgeving, er zijn nog maar 

weinig bedrijven in Mildam. 

 

Voor meer historische informatie kunt u terecht op www.mildam.org.  

 

Het heden 

De inwoners van Mildam voelen zich zeer prettig in hun dorp. De landelijke omgeving, de 

rust en de kleinschaligheid worden als sterke punten van Midam beschouwd. Maar zo als 

altijd zijn er toch nog wensen voor de toekomst!  

 

Dit en nog veel meer kunt u lezen in het vervolg van deze dorpsvisie. 

 

 

http://www.mildam.org/
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1. Bouwen en Wonen 
 

Huidige situatie 

Mildam is een klein dorp met beperkte voorzieningen. Met Heerenveen aan de ene en 

Nieuwehorne aan de andere kant ligt Mildam tussen twee grotere kernen in. Een dorp 

liggend aan de Tjonger en omgeven door zowel polderlandschap als een fraai 

coulisselandschap. Een prachtige omgeving waar het voor inwoners, recreanten en 

bezoekers goed toeven is. Doordat woningen van oudere mensen om uiteenlopende 

redenen af en toe vrij komen vestigen zich hierin meestal jongere gezinnen. Op die 

manier verjongt de bevolking van ons dorp. In Mildam is overigens geen behoefte aan 

meer bejaardenwoningen. De aanwezige bejaardenwoningen worden voor een groot deel 

bewoond door jongere mensen. 

 
Gewenste situatie 

De wens is dat de kleinschaligheid van Mildam behouden blijft en dat vooral natuurlijke 

en landschappelijke waarden verbeterd en versterkt moeten worden. Dit uitgangspunt 

verdraagt geen uitbreidingsplannen. 

 

Uitbreiding is ook niet nodig omdat er in de gemeente Heerenveen in de grotere plaatsen 

voldoende nieuwe woningen gebouwd worden. Bovendien groeit het inwonertal van ons 

land niet meer en dat van Friesland is al teruggelopen. Bouwen om te bouwen is geen 

optie. De leefbaarheid van een klein dorp hangt niet af van het aantal huizen maar wel 

van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 

 

Inbreiding kan eventueel wel plaatsvinden. We denken hierbij aan vrijkomende 

(bedrijfs)gebouwen die tot diverse woonvormen verbouwd kunnen worden. Dit is 

kleinschalig en passend in ons dorp. Een andere mogelijkheid is dat Arqin de 

huurwoningen aan de Molenlaan gaat renoveren of vervangen. Gezien de perceelgrootte 

zouden er extra huizen tussen de bestaande woningen kunnen worden geplaatst maar 

vanwege het landelijk karakter mogen de kavels niet te klein worden. Het zal een 

passend plan in overleg met de huidige bewoners moeten worden. 

 

Zoals reeds is gesteld moeten we zuinig zijn op de schaarse ruimte die ons rest. We zijn 

tegen plannen voor landelijk en/of landgoedwonen aan de westkant van de Molenlaan of 

elders rond Mildam. Het idee van landgoed/landelijk wonen wordt door de meerderheid 

van de dorpsbewoners pertinent afgekeurd. Exclusieve woningen geven een ongewenste 

versnippering van het landschap. 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Overleg over invulling woonwensen in 

Mildam (inclusief huurwoningen Molenlaan) 

Plaatselijk Belang, Arqin, 

bewoners, gemeente 

Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

 

1. Overleg over invulling woonwensen in Mildam (incl. huurwoningen Molenlaan) 

Woningcorporatie Arqin heeft aangegeven dat zij met de bewoners en Plaatselijk Belang 

wil overleggen over de toekomst van de Molenlaan oostzijde (de bestaande huizen 28 

t/m 64). Het zal een passend plan naar wens van de bewoners moeten worden. 
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2. Verkeer en Bereikbaarheid 
 

Huidige situatie 

De Schoterlandseweg is heringericht. Deze herinrichting wordt over het algemeen als 

geslaagd beschouwd. Toch zijn er punten die om verbetering vragen zo blijkt uit de 

praktijk. 

1. Er wordt te hard gereden vanaf Nieuwehorne tot aan de garage en ook omgekeerd is 

dat het geval (fietsers nemen nogal eens de trottoirs als fietspad). 

2. De kruising met de Van Aylvalaan is onoverzichtelijk, vooral `s avonds. Overdag is de 

kleurstelling van het wegdek te vaag (de eerste opzet was anders). 

3. „s Avonds is de toegang tot de Van Aylvalaan lastig te zien. Bovendien krijgt men te 

veel indrukken op het netvlies (benzinepomp, schrikhek, verlichte zuil met 

prijsaanduiding). De lantaarnpaal er naast heeft geen enkel effect.  

 

De Van Aylvalaan is nu een 30-km weg geworden. Ook hier hebben we een aantal 

aandachtspunten: 

1. Bij het inrijden ziet men het bord van 30 km snel over het hoofd. Uit onderzoek is 

gebleken dat 100% van de automobilisten zich niet aan de snelheid hield. In 

sommige gevallen reed men zelfs veel te hard. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden 

op verzoek van een buurtbewoonster. De controle vond plaats op drie verschillende 

tijdstippen en dan gedurende aan aantal uren. 

2. De van Aylvalaan is een belangrijke weg geworden voor de schoolgaande jeugd. Alle 

leerlingen gaan nu „achterom‟. 

3. De kruispunten Canadezenlaan en Verzetslaan zijn punten waar leerlingen 

oversteken. 

4. Het parkeren van auto`s op de weg heeft zijn voor- en nadelen. Het remt het verkeer 

af, maar maakt het voor de kinderen lastig om overzicht op de weg te houden 

(bijvoorbeeld bij spel). 

 

Rijdend op de Yntzelaan komende vanaf de Weversbuurt kom je het volgende tegen: 

„Eerst 60 km dan bij bord bebouwde kom 30 km en even later Let op teller 50km‟. Dit 

werkt verwarrend. Richting Oranjewoud verbindt de Yntzelaan Mildam met de 

Weversbuurt, een bij Mildam horend buitengebied. Deze weg werd bij het verkeersluw 

maken van Oranjewoud tot een 60-km zone verklaard. Helaas neemt het sluipverkeer 

(zelfs vrachtverkeer) de laatste tijd toe en is het onderhoud van deze weg buitengewoon 

slecht. Passeren is moeilijk want de smalle weg heeft slechte bermen. 

 

Aan de Yntzelaan liggen ook de tennisbaan en de ijsbaan. Bij drukte wordt er langs het 

begin van de Yntzelaan geparkeerd, wat onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties 

oplevert. 

 

Mildam is halteplaats voor de busverbindingen Heerenveen - Assen en Heerenveen - 

Jubbega. Conexxion is de maatschappij die de huidige busverbindingen verzorgd. Deze 

busverbindingen worden zeer gewaardeerd, want zij onderhouden het contact van 

autoloze inwoners met de regio. Een bezuiniging op streekvervoer zou van Mildam voor 

een groep mensen een onaantrekkelijke woonomgeving maken. Vanaf april 2004 zijn alle 

activiteiten van de treintaxi vanuit Heerenveen gestopt. Een vorm van lokaalvervoer is 

voor m.n. ouderen dringend gewenst. Na 20.00 ‟s avonds rijden er geen bussen meer 

van en naar Heerenveen. 

 

Gewenste situatie 

Het parkeren van auto`s moet niet op of half op het trottoirs gebeuren. Mensen met 

rollators en scootmobiles ondervinden er hinder van. Het parkeren van bedrijfswagens 

gedurende het weekend moet zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

De verschillende fietsroutes door Mildam worden gezien als een positief element. 
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Een wens is een fietspad langs de Tjonger aan de noordkant aansluitend op het 

bestaande fietspad halverwege de Tjongervalei.  

 
Onze wens is dat het fietspad langs de Tjonger ook doorgetrokken wordt, waardoor ook 

het kruisende fietsverkeer toe zal nemen. Er zal een veilige oversteek moeten worden 

gecreëerd, mogelijk in combinatie met de al genomen maatregelen. 

  

Er wordt gepleit voor het verbeteren en veiliger maken van de Yntzelaan, waartoe 

verschillende mogelijkheden genoemd kunnen worden: grastegels aan de kanten of 

versmallen van de weg met gelijktijdig aanleggen van passeerhavens. Voor wat betreft 

het parkeerprobleem aan de Yntzelaan, dit kan worden verbeterd door in het bos bij de 

tennisbaan parkeergelegenheid voor een paar auto‟s te realiseren of er een bord neer te 

zetten, waarbij aangegeven wordt, waar de auto‟s wel geparkeerd mogen worden (einde 

van Aylvalaan op straat).  

 

Bereikbaarheid van ons dorp met het openbaar vervoer is van groot belang. Daarom 

willen we graag onderzoeken waar mogelijkheden voor verbetering liggen. 

 
Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Aanpak van de kruisingen van de Van 

Aylvalaan /Canadezenlaan/Verzetslaan. 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

2. Aanpak van het te snel rijden op de 

Schoterlandseweg binnen de bebouwde 

kom vanaf Nieuwehorne  tot Mevius en 

omgekeerd 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

3. Ingang Van Aylvalaan vanaf de 

Schoterlandseweg duidelijker aangeven 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Voor oktober 

2007 

4. Borden Yntzelaan Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

5. Onderzoek naar de wenselijkheid en 

haalbaarheid om op een later tijdstip een 

bus te laten rijden. 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen, 

provincie, overige PB‟s in 

de omgeving op de route 

Binnen 2 jaar 

 

1. Aanpak van de kruisingen van de Van Aylvalaan /Canadezenlaan/Verzetslaan.  

Er wordt gedacht aan het iets verhogen van kruisingen en het aanbrengen van witte 

signaalstrepen, met als doel een verkeersremmend effect. De uitgangen van De Wissel 

kunnen we zo laten als ze zijn. 

 

2. Aanpak van het te snel rijden op de Schoterlandseweg binnen de bebouwde kom vanaf 

Nieuwehorne tot Mevius en omgekeerd.  

Een oplossing is de toegang vernauwen zoals ook in Oudehorne. Het is wenselijk dat 

duidelijk wordt aangeven middels borden dat er fietsers op de rijbaan aanwezig zijn. 

 

3. Ingang Van Aylvalaan vanaf de Schoterlandseweg duidelijker aangeven. 

De lantaarnpaal graag verplaatsen naar de binnenzijde van de kruising en het 30km-bord 

iets naar achteren plaatsen. 

 

4. Bord ‘Let op uw teller 50!!!’ 

Het bord op de Yntzelaan „Let op uw teller 50!!!‟ of verwijderen of er 30km van maken. 
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5. Overleg over busverbindingen 

Plaatselijk Belang gaat met ander Plaatselijke Belangen op de route en met Connexxion, 

gemeente of provincie overleggen. Doel is kijken of er verbeteringen mogelijk zijn in de 

huidige verbindingen.  
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3. Voorzieningen en Ouderen 
 

Huidige situatie 

Er is een 60+ soos in Mildam. De leden komen samen in het Hof van Schoterland. De 

gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 70 tot 80 jaar. Het gaat goed met de activiteiten, 

ze zijn tevreden over het reisje en ook over de toneeluitvoering speciaal voor senioren. 

Ze maken zich zorgen over hun ontmoetingsplek. Wat als het Hof wegvalt? Kan het dorp 

het niet kopen en zo er een dorpshuis van maken? Zo vragen zij zich af. 

 

Gewenste situatie 

Men zou graag een ontmoetingsruimte voor de toekomst veilig stellen. Een ruimte om 

zomaar bij elkaar te komen, een kaartje te leggen. Een gespreksgroepje te hebben, 

wellicht een computercursus te volgen. 

 

Ook leeft de wens dat hieraan een vrijwillige dienstverlening aan gekoppeld wordt met 

een klussen en vervoersdienst. Een en ander betekent dat het een servicepunt zou 

kunnen worden. 1 Keer per maand zou daar ook informatie vanuit de gemeente of 

andere instellingen gegeven kunnen worden. 

 

Ook leeft de wens dat er een pinautomaat en een postzegelautomaat in het dorp komt. 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Veilig stellen van ontmoetingsruimte 

voor ouderen 

PB, Ouderensoos, Hof van 

Schoterland, Trefpunt, 

Voetbalkantine 

1 jaar 

2. Onderzoeken mogelijkheden 

dienstverlening aan ouderen 

PB, Ouderensoos, 

gemeente  

2 jaar 

 

  

1. Ontmoetingsruimte voor ouderen 

De kerkenraad heeft aangegeven dat Het Trefpunt in de toekomst meer en beter ingezet 

kan worden voor activiteiten voor de hele dorpsgemeenschap. Maar ook mogelijkheden in 

het Hof en in de voetbalkantine zullen serieus moeten worden bekeken. Plaatselijk 

Belang houdt de ontwikkelingen in de gaten.  

 

2. Onderzoeken mogelijkheden diensten voor ouderen 

Er leven diverse wensen bij de ouderen. Plaatselijk Belang zal samen met de soos kijken 

waar mogelijkheden liggen om zaken op te pakken en waar inzet van Plaatselijk Belang 

noodzakelijk is.  

. 
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4. Bedrijvigheid 
  

Huidige situatie 

De laatste jaren hebben zich in Mildam een aantal bedrijven nieuw gevestigd, die in de 

ruimste zin van het woord met kunst te maken hebben. Er zijn hier een galerie; de 

exposities in het „Alde Tsjerkje‟ van „Creatief Collectief‟; het „boekenhaagje‟, een antiek- 

en interieurwinkel; Trienke Reitsma‟s bloemsierkunst: allemaal gelegenheden, die een 

bezoek aan Mildam stimuleren. Het lijkt dan ook logisch, om deze weg verder te 

bewandelen: de komst van (kleinschalige) winkels of bedrijven aan huis, die met 

kunstnijverheid of met recreatie in de ruimste zin te maken hebben, zal een verrijking 

voor het dorp betekenen.  

 

Er is duidelijk geen behoefte aan grootschalige bedrijvigheid, daarvoor zijn er genoeg 

mogelijkheden rondom Heerenveen. Als er voor de uitbreiding van een bestaand bedrijf 

andere huizen zouden moeten worden gesloopt, hoort dit bedrijf niet meer in Mildam 

maar op een bedrijventerrein bij Heerenveen thuis. In het kort gezegd wil Mildam alleen 

bedrijvigheid mits deze geen negatieve invloed heeft op het landschap, dus ook geen 

lawaaioverlast of landschapsontsiering. 

 
Gewenste situatie 

Mildam wil alleen bedrijvigheid mits deze geen negatieve invloed heeft op het landschap, 

dus ook geen lawaaioverlast of landschapsontsiering 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Oog houden voor ontwikkeling in 

bedrijvigheid 

Plaatselijk Belang, 

bewoners 

Continu 

 

1. Oog houden voor ontwikkeling in bedrijvigheid 

Plaatselijk Belang houdt in de gaten welke ontwikkelingen er zijn rondom de vestiging 

van bedrijvigheid. Relevante ontwikkelingen worden gedeeld met de bewoners.  
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5. Jeugd 
 

Huidige situatie 

Mildam heeft geen peuterspeelzaal. De peuters uit Mildam en Katlijk gaan naar een eigen 

groep in de peuterspeelzaal „De Lytse Kompanjon‟ in de Knipe. Op dit moment betreft het 

6 peuters. In principe kunnen de peuters ook naar de peuterspeelzaal in de Kiekenhof in 

Nieuwehorne. In de toekomst zou een peuterspeelzaal in Mildam alleen haalbaar zijn, als 

er twee tot drie keer zoveel peuters waren, of er een constructie met een brede 

wijkschool gevonden kan worden.   

 

Er gaan elk jaar ongeveer 120 kinderen (waarvan een aantal kinderen uit de omliggende 

dorpen) naar de openbare basisschool van Mildam. Dit betekent dat het leerlingenaantal 

de laatste jaren langzaam maar duidelijk gestegen is. De Tjongerschool is een Dalton 

school en het onderwijs is van hoge kwaliteit. Het behoud van deze basisschool ligt dan 

ook een ieder na aan het hart. Vanuit Mildam gaan er momenteel een aantal kinderen 

naar de christelijke basisschool in Katlijk.  

 

Er is geen (officiële) kinderopvang in Mildam. Een brede wijkschool, waar kinderen vanaf 

7.00 uur, tussen de middag en na schooltijd tot 19.00 uur opgevangen worden, zou voor 

een aantal ouders uitkomst bieden. Een crèche of een andere vorm van kinderopvang 

zou ook gewaardeerd worden. Naschoolse opvang in verbinding met organisatie van 

activiteiten voor de jeugd (eventueel in samenwerking met sportverenigingen) is ook een 

optie. 

 

Per 1 augustus 2007 is voor en naschoolse opvang een wettelijke verplichting. Daar 

wordt nu aan gewerkt. Bedoeling is dat dit in de voetbalkantine plaats vindt. De 

tussenschoolse opvang bestaat al. 

 

De jeugd van Mildam vindt het eigen dorp saai. Voor de jongere kinderen is er een mooie 

speeltuin. De oudere jeugd wil graag een meer uitdagende speelplek. 

 

Het Sinterklaasfeest wordt vanaf heden door de basisschool georganiseerd. De school zal 

bekijken hoe het dorp hierin te betrekken. 

 

Met Sint Maarten gaan de kinderen individueel of in kleine groepjes langs de deuren. 

 

De middelbare schooljeugd heeft geen hangplek, er is geen jeugdcentrum of –honk. Wel 

is er een privé initiatief van een bewoner van Katlijk. Het aantal jongeren in het dorp is 

toegenomen. Vanuit de jongeren is er behoefte aan een eigen plek.  

 

Gewenste situatie 

De jeugd wil graag een eigen ontmoetingsplek, om rond te hangen, voor disco en film, 

voor muziek. Ook willen ze graag meer uitdagende spelmogelijkheden zowel aan de 

Tjonger als op een speelplek. 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Onderzoek eigen hangplek jeugd. Jeugd, Plaatselijk Belang, 

Gemeente en eigenaren 

grond. 

Binnen 1 jaar 

2. Plek voor disco/film/muziek Jeugd, Plaatselijk Belang 

 

Binnen 2 jaar 

3. Recreatie in de Tjonger Jeugd, Plaatselijk Belang 

De Geele bosch? 

Binnen 2 jaar 
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4. Onderzoek naar mogelijkheden speelplek 

oudere jeugd  

Jeugd, Plaatselijk Belang, 

Gemeente. 

Binnen 3 jaar 

 

1. Plaatselijk Belang zal het initiatief nemen om deze partijen om tafel te krijgen. Het is 

van het grootste belang dat een aantal jongeren aan dit overleg gaan deelnemen.  

 

2. Plaatselijk Belang zal het initiatief nemen om deze partijen om tafel te krijgen. Het is 

van het grootste belang dat een aantal jongeren aan dit overleg gaan deelnemen. Nadat 

een ruimte is gevonden zal er een werkgroep van jeugd en volwassen vrijwilligers 

gevormd moeten worden die de organisatie van de activiteiten voor haar rekening 

neemt. Daarbij kan misschien aangesloten worden bij de huidige werkgroep vanuit PB die 

af en toe een disco organiseert. De jongeren zelf zullen zich er vooral voor moeten 

inzetten. 

 

3. De camping Geele Bosch ligt op een steenworpafstand aan de Tjonger en met hen zal 

overlegd worden of zij kanos kunnen gaan verhuren. Plaatselijk Belang zal het initiatief 

nemen om deze partijen om tafel te krijgen. Het is van het grootste belang dat een 

aantal jongeren aan dit overleg gaan deelnemen. 

 

4. Er zal een plan moeten worden gemaakt naar wenselijkheid en haalbaarheid van 

wensen, in een mogelijk later stadium zal er financiering voor gevonden moeten worden. 

De jeugd kan daartoe ook zelf acties op touw zetten. Deze acties kunnen ook al weer 

zorgen voor meer samenhang in het dorp. Plaatselijk Belang zal het initiatief nemen om 

partijen om tafel te krijgen. Het is van het grootste belang dat een aantal jongeren aan 

dit overleg gaan deelnemen. 
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6. Verenigingen 
 

Huidige situatie 

Mildam kent een diversiteit aan verenigingen die in en rond het dorp actief zijn. Op het 

terrein van de sport gaat het om de volgende verenigingen: 

 Voetbalvereniging Mildam  

 Korfbalvereniging De Driehoek  

 Jeu de Boule Vereniging "De Bledde 

Boulers"  

 Tennisvereniging Mildam e.o.  

 IJsbaan „De Kûle‟  

 Gymnastiekvereniging DTT Mildam 

 Volleybalvereniging Mildam 

 Damclub Mildam 

 

Naast de sportvereniging kent Mildam ook een toneelvereniging, “De Twa Doarpen”. 

Deze vereniging organiseert 1 á 2 keer per jaar een uitvoering in het Hof van 

Schoterland.  

 

De korfbal- en de voetbalvereniging (1 en 2) hebben gezamenlijk het sportcomplex De 

Wissel in gebruik. Het speelveld van de Jeu de Boule Vereniging "De Bledde Boulers" (3) 

ligt tegen het sportcomplex aan. Het complex van de Tennisvereniging Mildam (4) ligt 

aan de rand van het sportcomplex, tegen de ijsbaan „De Kûle‟ (5) aan. De 

volleybalvereniging en de Gymnastiekvereniging DTT trainen in de sportzaal bij de 

Tjongerschool (6) in Mildam. De Damclub maakt gebruik van de faciliteiten van het Hof 

van Schoterland (niet op deze foto te zien). 

 

 
 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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Gewenste situatie 

De sportverenigingen spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid in het dorp. Een 

sterk dorp heeft haar eigen voorzieningen, waarbij verenigingsactiviteiten belangrijk zijn 

voor het versterken van de sociale cohesie en gezamenlijke sportieve contacten. Zonder 

deze voorzieningen en activiteiten zouden Mildamsters zijn aangewezen op Sportstad 

Heerenveen of voorzieningen in andere dorpen wat ten koste zou gaan van de 

leefbaarheid in het eigen dorp.  

 

De sportvoorzieningen in het dorp liggen dicht bij elkaar. Dit is zeer praktisch en biedt 

bovendien mogelijkheden en kansen voor samenwerking. Samenwerking vergroot de 

individuele mogelijkheden van verenigingen en school en vergroot daarmee ook het 

mogelijke sport en spelaanbod naar de inwoners van Mildam e.o. In een aantal gevallen 

wordt deze samenwerking ook gezocht, bijvoorbeeld bij de school en de korfbal- en 

voetbalvereniging, die samen gebruik maken van het sportcomplex. In 2006 is door een 

gezamenlijke inspanning van deze partijen een kunstgrasveld gerealiseerd als aanvulling 

op het sportcomplex. Op bovenstaande foto is de „oude situatie‟ te zien, waarbij rechts 

naast de drie het kunstgrasveld is gerealiseerd (op de foto als zandveld zichtbaar). 

 

De mogelijkheden van samenwerking moeten verder worden benut. Samen activiteiten 

oppakken en ontwikkelen komt ten goede van het gehele sport en spelaanbod in Mildam, 

en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp. Plaatselijk Belang Mildam kan 

en wil bij dit proces een ondersteunende en faciliterende rol spelen, door partijen bij 

elkaar te brengen en samen tot een plan te komen. In dit plan wordt beschreven op 

welke terreinen de verschillende partijen kunnen samenwerken en hoe dat gerealiseerd 

kan worden. Dit proces kan in het najaar van 2007 worden opgestart.  

 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Onderzoeken 

samenwerkingsmogelijkheden 

Plaatselijk Belang, school, 

verenigingen 

Binnen 1 jaar 

 

1. Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden 

De mogelijkheden van samenwerking moeten verder worden benut. Samen activiteiten 

oppakken en ontwikkelen komt ten goede van het gehele sport en spelaanbod in Mildam, 

en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp. Plaatselijk Belang Mildam zal 

bij dit proces een ondersteunende en faciliterende rol spelen, door partijen bij elkaar te 

brengen en samen tot een plan te komen. 
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7. Recreatie en Toerisme 
 

Huidige situatie 

Over het algemeen is men tevreden over de recreatiemogelijkheden in en om Mildam. Er 

is in het verleden gesproken over een aantal initiatieven die de voorzieningen op een 

hoger peil kunnen tillen: 

 Wandelroutes: Om iets meer variatie in de wandelroutes te krijgen, zou recht van 

overpad door landerijen t.b.v. wandelaars verleend moeten worden.  

 De ecocathedraal van Le Roy is een toeristische trekpleister. Er zou een wandelpad 

bewegwijzerd kunnen worden vanaf de Weversbuurt door het bos naar de 

ecocathedraal. Aan de Weversbuurt kunnen auto‟s gemakkelijker geparkeerd worden. 

 Ruiter routes zijn grotendeels gerealiseerd onder het wakende oog van Joop Dol. Niet 

alle ruiters/menners houden zich aan de paden. Dat blijft een punt van aandacht. 

 Tjonger: Het realiseren van de plannen van het waterschap, de provincie en de 

gemeente om de dijk langs de Tjonger te verhogen en een 6 tot 12 meter brede 

vooroever aan te leggen, zijn met instemming begroet. De verwachting is dat het 

gebied dan aantrekkelijker wordt voor vogels, vissen en planten en dus ook een 

recreant meer te bieden heeft. De Tjonger kan recreatief beter gebruikt worden. De 

Tjongerwal heeft nu nog weinig uitstraling, met een paar zitbanken en beperkte 

verlichting kan een mooie wandelpromenade van gemaakt worden.  

 Er is vooralsnog geen kanohuur mogelijk.  Met het oog op de gasten van camping „De 

geele Bosch‟ aan de overkant van de Tjonger lijkt ons dat een project met kans van 

slagen. Ook fietsverhuur zou daarbij opgenomen kunnen worden. 

 Er leeft het plan, voor het recreatieve en culturele aanbod in samenwerking met 

plaatselijke bedrijven een folder te drukken. 

 

Gewenste situatie 

De wandelroutes in Mildam willen we uitbreiden. Vooral de „Witte palen route‟ zouden we 

willen uitbreiden met de zgn. “spokelaantjes” tussen de Molenlaan en de IJntzelaan. Een 

en ander kan alleen worden uitgevoerd met volledige instemming van de huidige 

terreineigenaren. De verschillende voorwaarden moeten we in beeld brengen voordat 

hierover een beslissing kan worden genomen.  

 

De huidige wandelroute moet niet meer langs De Dobbe gaan, maar uitkomen bij de 

Ecocathedraal. Vanuit de dorpskern en de Weversbuurt moet men door de bossen aan de 

achterzijde van de Ecocathedraal kunnen uitkomen en daar kan dan middels een 

bruggetje over de sloot een toegang worden gecreëerd. Men hoeft dan niet meer zo ver 

over de IJntzelaan te wandelen, waar men als wandelaar gehinderd wordt door het 

autoverkeer. Een en ander moet duidelijk bewegwijzerd worden. 
 

Er heeft overleg plaatsgevonden met dhr. Homminga over de doorsteek aan de 

achterzijde van de Ecokathedraal. De Stichting Tijd staat in eerste reactie positief 

tegenover de ideeën, maar stelt wel condities. Hierover moeten PB/Gemeente nader 

overleggen met de Stichting Tijd. 

 

Er is overleg met dhr. Leroy geweest. Er is o.a. gesproken over een wandelverbinding 

van het toekomstige voorlichtingscentrum naar de Ecotuin. Eerste reactie: goed idee. De 

route moet bewegwijzerd worden en voeren langs een route die de privacy van 

aanwonende waarborgt.  

 

In het dorp moeten op geschikte plaatsen informatieborden komen met daarop o.a. 

aangegeven de wandelroutes naar Ecocathedraal en de Belvedère. 

 

Bij de sportvelden van Mildam kan door de wandelaars worden geparkeerd. Daar kan dan 

ook een toeristisch infobord worden geplaatst . 

 

Een mountainbike-route door de bossen van Mildam kan worden opgenomen in een route 

door de wijdere omgeving: Oranjewoud, Mildam, Katlijk, Oude- en Nieuwehorne.  
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Het is belangrijk dat de aanlegplaats voor passanten bij de Tjonger behouden blijft. 

Plaatselijk Belang moet blijven toezien op onderhoud door de gemeente.  

 

Er is een wens binnengekomen om langs de Weversbuurt een wandelpad, bv een 

schelpenpad, aan te leggen omdat wandelaars nu veelal gehinderd worden door 

autoverkeer.  

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Overleg over uitbreiding wandelroutes Plaatselijk Belang, 

bewoners, gemeente 

Heerenveen, 

Staatsbosbeheer, Stichting 

Tijd 

Binnen 1 jaar 

2. Informatieborden en bewegwijzering Plaatselijk Belang, 

bewoners, gemeente 

Heerenveen, Stichting Tijd 

Binnen 2 jaar 

3. Aanlegplaats voor passanten bij Tjonger Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Elk jaar 

4. Mountainbikeroute Plaatselijk Belang, 

Staatsbosbeheer, PB 

aangrenzende dorpen 

Binnen 3 jaar 

 

1. Uitbreiding wandelroutes 

Plaatselijk Belang moet in overleg met de bewoners en de gemeente komen tot een 

geschikte oplossing voor alle partijen. Het gaat dan om de diverse mogelijkheden en 

wensen in kaart te brengen, en dit met een werkgroep op te pakken. Start werkgroep 

binnen een jaar. 

 

2. Informatieborden en bewegwijzering  

Plaatselijk Belang moet in overleg met de bewoners en de gemeente komen tot een 

geschikte oplossing voor alle partijen. Het gaat dan om de diverse mogelijkheden en 

wensen in kaart te brengen, en dit met een werkgroep op te pakken. Start werkgroep 

binnen een jaar. 

 

3. Aanlegplaats voor passanten bij Tjonger 

Het is belangrijk dat de aanlegplaats voor passanten bij de Tjonger behouden blijft. 

Plaatselijk Belang moet blijven toezien op de jaarlijkse openstelling en onderhoud door 

de gemeente.  

 

4. Mountainbikeroute 

De wens bestaat om een mountainbikeroute op te zetten. Plaatselijk Belang zal indien 

gevraagd haar inzet leveren.  
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8. Cultuur 
 

Huidige situatie 

Mildam wil zich graag profileren als „kunstnijverheidsdorp‟ van de gemeente Heerenveen. 

Er zijn verschillende expositieruimtes en in de winter wordt een „wintermarkt‟ 

georganiseerd, waar voornamelijk huisvlijt – producten verkocht worden. Deze wordt als 

positief ervaren. 

 

Mildam maakt deel uit van de Turfroute. 

 

In Mildam bevindt zich de ecokathedraal, een initiatief van de heer Le Roi. Deze 

bijzondere plek trekt veel toeristen.  

 

Samen met Katlijk wordt jaarlijks een dorpsfeest georganiseerd. Vorig jaar is het 

dorpsfeest in zijn huidige vorm (er staat een grote feesttent) voor het eerst gevierd en 

het is op deze manier goed bevallen. 

 

Er is een toneelvereniging waar het goed mee gaat. Er zijn voldoende nieuwe spelers. Elk 

jaar worden er 3 uitvoeringen gegeven waarvan 1 uitvoering bestemd is voor senioren. 

Er zijn plannen om in 2009 weer een openluchtspel op te voeren, dit willen zij graag doen 

in samenwerking met de feestcommissie die daar open voor staat.  

 

Langs de Tjonger staat een beeldbepalende molen. Helaas is de gemeente niet meer 

bereid, subsidie voor het onderhoud van de molen ter beschikking te stellen. Het behoud 

van de molen als karakteristiek cultuurgoed gaat ons ter harte. De molen is eigendom 

van de Vereniging Fryske Moune. 

 

Gewenste situatie 

Het collectief bestaat in 2008 25 jaar. De wens leeft om het dorp bij dit jubileum te 

betrekken. Andere wensen zijn: een betere bewegwijzering en een kunstroute. 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Betere bewegwijzering in het dorp PB en Collectief Ald Fryske 

Tsjerkje, it Bynt, Eko 

Kathedraal, Middelste 

Dam, Boekehaagje, 

Stichting Tijd, Trienke 

Reitsema 

1 jaar 

2. Kunstroute door dorp PB en Collectief Ald Fryske 

Tsjerkje, it Bynt, Eko 

Kathedraal, Middelste 

Dam, Boekehaagje, 

Stichting Tijd, Trienke 

Reitsema 

2 jaar 

3. Viering jubileum Collectief in 2008 PB en Collectief Ald Fryske 

Tsjerkje, it Bynt, Middelste 

Dam, Boekehaagje, 

Stichting Tijd, Trienke 

Reitsema 

2008 

 

1. Betere bewegwijzering 

Plaatselijk Belang neemt het initiatief voor het oprichten van een werkgroep. De 

werkgroep zal kijken waar, hoe en wanneer de bewegwijzering verbeterd kan worden. 

2. Kunstroute 

Plaatselijk Belang neemt het initiatief voor het oprichten van een werkgroep. De 

werkgroep zal kijken waar, hoe en wanneer de kunstroute aangelegd kan worden. 
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3. Viering Jubileum 

Het collectief bestaat in 2008 25 jaar. De wens leeft om het dorp bij dit jubileum te 

betrekken. Plaatselijk Belang zal indien gevraagd en gewenst ondersteuning bieden. 
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9. Natuur en Milieu 
 

Huidige situatie 

Mildam ligt in een coulisselandschap met aan de ene kant de Tjonger, aan de andere 

kant de bossen van Oranjewoud-Katlijk. De weilanden tussen de Tjonger en de 

Schoterlandseweg worden regelmatig bij overvloedige regenval onder water gezet. Er is 

een wateropvang gecreëerd rondom de zandwinplaats, die op dit moment nog verder 

wordt aangelegd. Het eerder plan om het natuurlijk verloop van de rivier te herstellen 

met meanders bleek te duur te zijn en is van de baan. De Weversbuurt markeert de 

overgang van de bossen van Oranjewoud naar het open landschap van Katlijk-Mildam.  

 

De agrarische functie van het landschap is duidelijk afgenomen; er wordt veel meer 

gebruik gemaakt van de natuur voor recreatieve doeleinden. Het is dan ook wenselijk, 

dat er voldoende banken staan met voldoende afvalbakken, zodat zwerfvuil voorkomen 

kan worden. De stelling, dat er dan daarin huisvuil gedeponeerd gaat worden, mag waar 

zijn maar mag ons inziens niet gebruikt worden als argument om geen afvalbakken meer 

te plaatsen. Het voornemen bestaat, om elk jaar een keer een „himmeldei‟ te organiseren 

om een ieder en met name de jeugd milieubewuster te maken. 

 

Door de invoering van het diftar-systeem, waarbij ook voor de groene containers één 

tarief betaald moet worden – of de container nu vol is of niet – is de afvalscheiding voor 

velen weer ongedaan gemaakt. In het belang van het milieu lijkt het zinvol, een aantal 

plekken in het dorp in te richten, waar tuinafval gedeponeerd kan worden, om te 

voorkomen, dat mensen dit op een storende manier in het bos lozen. In de herfst wordt 

op grote schaal en met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de gemeentelijke 

bladcontainers. 

 

Er is sprake van overlast door hondenpoep. Aangezien iedere hondenbezitter 

hondenbelasting aan de gemeente afdraagt, wil Mildam ook graag van de gemeente 

maatregelen, die dit probleem helpen op te lossen.  

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het openbare groen. Het onderhoud laat soms nog 

eens te wensen over. Inwoners zijn best bereid, meer initiatief hierin te tonen. Dit mag 

er echter niet toe leiden, dat deze én het werk van de gemeente overnemen én daarvoor 

nog moeten betalen ook. Met andere woorden: er zijn best inwoners te vinden, die het 

openbaar groen in hun wijk zouden willen onderhouden, maar daar mag een kleine 

vergoeding van de gemeente tegenoverstaan (ontheffing van GTF- diftar-tarieven). Net 

zo als er buurtcoördinatoren in Mildam zijn, kunnen er ook openbaar groen beheerders 

zijn, die de gemeentelijke plantsoenen beheren.  

 

Gewenste situatie   

 Coulissenlandschap: Bij het herstel van het natuurlijk verloop van de Tjonger moet de 

afwateringsfunctie van het huidige kanaal in stand worden gehouden t.b.v. het 

agrarisch bedrijf in dit gebied. 

 Wij zouden graag een fietspad langs de Tjonger van de Mildamster brug naar het 

gemaal willen realiseren. 

 Tussen de “coulissen” moeten de weilandjes als hooilanden in stand worden 

gehouden t.b.v. dit fraaie landschap. Landeigenaren kunnen worden geattendeerd op 

de mogelijkheden voor subsidies op het agrarische natuurbeheer, vanuit LNV en de 

EU.  

 Daar waar de (elze-)singels dood zijn en de stobben nog aanwezig, is het wenselijk 

dat die singels opnieuw worden aangeplant.  

 De grondwaterstand vraagt aandacht. De grondwatermeter bij de Fuotpaden heeft in 

2006 continu in het rood gestaan. “Ernstige verdroging” heet dat.  

 De afvalbakken bij de banken langs de wandelroutes moeten worden teruggeplaatst, 

ook al is er zo nu en dan een onverlaat die er huishoudelijk afval deponeert. De 

bakken dienen voldoende vaak te worden geleegd, afhankelijk van het seizoen. Het 

dorp is tegen het huidige beleid van de gemeente op dit punt. Op strategische punten 

moet zgn. blikvangers worden geplaatst. Er is nu een fraai alternatief voor de net-

versie hiervan op de markt. 
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Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Aanleg fietspad langs de Tjonger van de 

Mildamster brug naar het gemaal 

Plaatselijk Belang, PB 

Katlijk, gemeente 

Heerenveen, 

landeigenaren 

Binnen 1 jaar 

2. Banken en afvalbakken Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

3. Aanpak hondenpoep Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

4. Overleg over groenonderhoud Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen, 

Binnen 2 jaar 

 

1. Aanleg fietspad 

Er zijn vergevorderde plannen voor dit fietspad. We sluiten aan bij de huidige stand van 

zaken. Dit punt moeten we samen met Plaatselijk Belang Katlijk oppakken, het heeft ook 

hun interesse.  

 

2. Banken en afvalbakken 

In overleg met de gemeente gaan we kijken waar we banken met afvalbakken kunnen 

plaatsen. 

 

3. Aanpak hondenpoep 

Aangezien iedere hondenbezitter hondenbelasting aan de gemeente afdraagt, wil Mildam 

ook graag van de gemeente maatregelen, die dit probleem helpen op te lossen. 

Plaatselijk Belang gaat in overleg met de gemeente.  

 

4. Overleg over groenonderhoud 

Plaatselijk Belang moet hierover in overleg blijven met gemeente. 
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10. Sociale omgeving 
 

Huidige situatie 

In Mildam bestaat vanaf 2000 het buurtpreventieproject. Op dit moment zijn zes 

buurtcoördinatoren aanspreekpunt bij onenigheid in hun wijk, geven meldingen van 

verdachte gebeurtenissen door aan de politie, informeren andere wijkbewoners bij 

verdachte voorvallen, etc. De coördinatoren zijn tevreden, het contact met wijkbeheer en 

politie loopt goed. Er komt weinig respons op de formulieren in verband met de vakantie. 

Plaatselijk Belang blijft de buurtpreventie ondersteunen. 

 

Hoewel er zeker sprake is van goede burencontacten missen sommige inwoners een open 

plek, een luisterend oor, een voorziening, waar gelijkgestemden ontmoet kunnen 

worden. Voor de inwoners zou een dorpshuis de oplossing zijn. Een oplossing zou in een 

dorpshuisfunctie van bijvoorbeeld de voetbalkantine kunnen liggen. Daar kan een 

ontmoetingsruimte ingericht worden, waar op sommige ochtenden belangstellenden 

koffie kunnen drinken. Er kan ook een soort vrijwilligerscentrale (dat wordt ook „bijspring‟ 

genoemd) aan gekoppeld worden, zodat inwoners van Mildam bijvoorbeeld met een 

ander naar Heerenveen kunnen meerijden, dat een boodschap voor iemand gehaald kan 

worden, dat afspraken voor gezamenlijke ondernemingen gemaakt kunnen worden. Dat 

zal de sociale cohesie van het dorp in belangrijke mate kunnen stimuleren. Er is een 

goede samenwerking tussen de dorpen Mildam en Katlijk. 

 
Gewenste situatie 

Ruimte voor een ontmoetingsplek is gewenst. 

 

Oplossingen, actiepunten en prioriteiten 

 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Overleg tussen Termijn 

1. Onderzoeken wat de meest 

geschikte ruimte is die als 

ontmoetingsplek kan fungeren. 

Plaatselijk belang en 

bewoners,  

Hof van Schoterland, 

voetbalkantine en het 

Trefpunt. 

De afspraken hierover 

binnen een jaar; het 

realiseren van een 

ruimte binnen vijf 

jaar. 

 

 

1. Ontmoetingsruimte 

Onderzoeken wat de meest geschikte ruimte is die als ontmoetingsplek kan fungeren. 
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Overzicht Prioriteiten & Termijnen 
 

Prioriteitenlijst en actielijst 

 

Prioriteiten Bouwen en Wonen Overleg tussen Termijn 

1. Overleg over invulling woonwensen in 

Mildam (inclusief huurwoningen Molenlaan) 

Plaatselijk Belang, Arqin, 

bewoners, gemeente 

Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

 

 

Prioriteiten Verkeer en Bereikbaarheid Overleg tussen Termijn 

1. Aanpak van de kruisingen van de Van 

Aylvalaan /Canadezenlaan/Verzetslaan. 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

2. Aanpak van het te snel rijden op de 

Schoterlandseweg binnen de bebouwde 

kom vanaf Nieuwehorne  tot Mevius en 

omgekeerd 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

3. Ingang Van Aylvalaan vanaf de 

Schoterlandseweg duidelijker aangeven 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Voor oktober 

2007 

4. Borden Yntzelaan Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

5. Onderzoek naar de wenselijkheid en 

haalbaarheid om op een later tijdstip een 

bus te laten rijden. 

Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen, 

provincie, overige PB‟s in 

de omgeving op de route 

Binnen 2 jaar 

 

 

  

Prioriteiten Voorzieningen en Ouderen Overleg tussen Termijn 

1. Veilig stellen van ontmoetingsruimte 

voor ouderen 

PB, Ouderensoos, Hof van 

Schoterland, Trefpunt, 

Voetbalkantine 

1 jaar 

2. Onderzoeken mogelijkheden 

dienstverlening aan ouderen 

PB, Ouderensoos, 

gemeente  

2 jaar 

 

 

Prioriteiten Bedrijvigheid Overleg tussen Termijn 

1. Oog houden voor ontwikkeling in 

bedrijvigheid 

Plaatselijk Belang, 

bewoners 

Continu 

 

 

Prioriteiten Jeugd Overleg tussen Termijn 

1. Onderzoek eigen hangplek jeugd. Jeugd, Plaatselijk Belang, 

Gemeente en eigenaren 

grond. 

Binnen 1 jaar 

2. Plek voor disco/film/muziek Jeugd, Plaatselijk Belang 

 

Binnen 2 jaar 

3. Recreatie in de Tjonger Jeugd, Plaatselijk Belang 

De Geele bosch? 

Binnen 2 jaar 

4. Onderzoek naar mogelijkheden speelplek 

oudere jeugd  

Jeugd, Plaatselijk Belang, 

Gemeente. 

Binnen 3 jaar 

 

 

Prioriteiten Verenigingen Overleg tussen Termijn 

1. Onderzoeken 

samenwerkingsmogelijkheden 

Plaatselijk Belang, school, 

verenigingen 

 

Binnen 1 jaar 

Prioriteiten Recreatie en Toerisme Overleg tussen Termijn 

1. Overleg over uitbreiding wandelroutes PB, bewoners, gemeente 

Heerenveen, 

Binnen 1 jaar 
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Staatsbosbeheer, Stichting 

Tijd 

2. Informatieborden en bewegwijzering Plaatselijk Belang, 

bewoners, gemeente 

Heerenveen, Stichting Tijd 

Binnen 2 jaar 

3. Aanlegplaats voor passanten bij Tjonger Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Elk jaar 

4. Mountainbikeroute Plaatselijk Belang, 

Staatsbosbeheer, PB 

aangrenzende dorpen 

Binnen 3 jaar 

 

 

Prioriteiten Cultuur Overleg tussen Termijn 

1. Betere bewegwijzering in het dorp PB en Collectief Ald Fryske 

Tsjerkje, it Bynt, Eko 

Kathedraal, Middelste 

Dam, Boekehaagje, 

Stichting Tijd, Trienke 

Reitsema 

1 jaar 

2. Kunstroute door dorp PB en Collectief Ald Fryske 

Tsjerkje, it Bynt, Eko 

Kathedraal, Middelste 

Dam, Boekehaagje, 

Stichting Tijd, Trienke 

Reitsema 

2 jaar 

3. Viering jubileum Collectief in 2008 PB en Collectief Ald Fryske 

Tsjerkje, it Bynt, Middelste 

Dam, Boekehaagje, 

Stichting Tijd, Trienke 

Reitsema 

2008 

 

 

Prioriteiten Natuur en Milieu Overleg tussen Termijn 

1. Aanleg fietspad langs de Tjonger van de 

Mildamster brug naar het gemaal 

PB, PB Katlijk, gemeente 

Heerenveen, 

landeigenaren 

Binnen 1 jaar 

2. Banken en afvalbakken Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

3. Aanpak hondenpoep Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen 

Binnen 1 jaar 

4. Overleg over groenonderhoud Plaatselijk Belang, 

gemeente Heerenveen, 

Binnen 2 jaar 

 

 

Prioriteiten Sociale omgeving Overleg tussen Termijn 

1. Onderzoeken wat de meest geschikte 

ruimte is die als ontmoetingsplek kan 

fungeren. 

Plaatselijk belang en 

bewoners,  

Hof van Schoterland, 

voetbalkantine en het 

Trefpunt. 

De afspraken 

hierover binnen 

een jaar; het 

realiseren van 

een ruimte 

binnen vijf 

jaar. 

 


