
 

 

 

2 maart 2021. 

 

Meer lokale corona vrijheid. 

Sinds de lock-down lopen de gemeenten aan de hand van de landelijke overheid. Maar met het 

vaccinatieprogramma en afnemen van de besmettingen, neemt ook het draagvlak voor de 

maatregelen af. Heerenveen Lokaal wil meer maatwerk aanbrengen in de aanpak van corona in onze 

eigen gemeente om ondernemers en inwoners ruimte te geven. “Kunnen wij lokaal niet wat meer 

keuzevrijheid krijgen”? 

 

Heerenveen doet hiermee een oproep om transparant na te denken over hoe en of wij als gemeente 

de eigen lokale keuze vrijheid terug krijgt . Gooi niet het hele land op slot als je binnen je eigen 

gemeente in samenwerking met je inwoners en ondernemers zorg kunt dragen voor het nemen van 

de nodige maatregelen. 

Beseffend dat Corona een gevaarlijk virus is en vele inwoners en gezinnen de gevolgen hiervan 

hebben ondervonden. 

 

Doordat de besmettingscijfers te hoog werden heeft de landelijke overheid besloten om de noodwet 

top down (van bovenaf) in te voeren. Dat dit niet helemaal vlekkeloos verliep heeft de recente 

rechtspraak ons laten zien. In tijden van crisis, zoals nu het geval is, wordt er over de hoofden van de 

inwoners besluiten genomen. De regering stelt vast, de veiligheidsregio’s  brengen de 

noodverordeningen en bepalen hoe wij als  gemeente onze rol moet nemen in een crisissituatie. 

Dit heeft als voordeel dat er snel besluiten kunnen worden genomen maar het draagvlak is flinterdun 

omdat vele partijen buiten spel staan. De bevoegdheden als gemeenteraad en college zijn enorm 

ingeperkt. 

De brief opgesteld door de Friese burgemeesters is hiervan een goede vertaling. We kunnen niets en 

we mogen niets. 

Deze brief gericht met name naar onze ondernemers laat zien hoe machteloos je als ondernemer en 

inwoner staat. Ondanks dat wij als plattelandsgemeente samen met onze inwoners prima in staat zijn 

om lokale maatregelen gebaseerd op lokale informatie te nemen en in acht te nemen. 

Naar de mening van Heerenveen Lokaal is de kracht van onze gemeenschap groot maar wordt nu 

teveel geweld aangedaan door de afgedwongen landelijke maatregelen.  

Moeten ze in Den Haag en Leeuwarden nu bedenken of het in de gemeente Heerenveen veilig 

genoeg is geregeld? 



Daar hebben we hier al heel goed naar gekeken, de noodverordening hier beschrijft heel goed dat 

alle organisaties en ondernemingen een plan moet hebben waarin maatregelen als de 1,5 

metermaatregel, crowd management en er aandacht is voor mobiliteit. 

De gemeente Heerenveen profileert zich als een sociale gemeente met aandacht voor elkaar.  

Door alle landelijke maatregelen staat onze sociale gemeenschap zwaar onder druk. Vanuit het besef 

dat we gezamenlijk deze tijd door moeten knokken. 

Onze ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van goede maatregelen  en hebben 

laten zien dat ze dit ook kunnen, een paar uitzonderingen wellicht daar gelaten. Maar deze 

uitzonderingen zorgen wel  voor een spanningsveld waar ontevreden inwoners en ondernemers  

direct de gemeente mee confronteert.  

De gemeenteraad en college worden voortdurend aangesproken op haar rol als handhaver maar nu 

leggen wij in eerste instantie nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij onze inwoners en 

ondernemers.  Het is niet realistisch om continu te handhaven naast het feit of je dit wilt. 

Er is of was een hele goede samenwerking in Heerenveen tussen ondernemers, instanties en 

inwoners. Wij maken ons hier zorgen over naar de toekomst van onze Heerenveense samenleving. 

U weet het vast nog wel, mensen waren lief voor elkaar en zorgzaam. Groot applaus voor het zorg 

personeel, balkon concerten etc. Er ontstonden goede initiatieven om inwoners die hulp nodig 

hebben bij te staan. Maar door de onder anderen nu ingezette vaccinatie programma’s en mildere 

vorm van nieuwe corona besmettingen neemt het draagvlak voor de maatregelen per dag af.  

Heerenveen Lokaal vraagt zich af hoelang inwoners van de gemeente  het nog volhouden om de 

maatregelen in acht te nemen. 

Het is daarom nu tijd om voor meer lokale vrijheid en te werken met lokaal maatwerk. Hierdoor 

hoeven we minder te eisen van de solidariteit onder onze inwoners. 

Heerenveen Lokaal vind de inwoners van Heerenveen meer geholpen zijn met meer 

verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. 

Nu is de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de uiteindelijke baas en legt de 

uitvoering bij de gemeente neer.  

Heerenveen Lokaal vind dat het niet te doen is om de landelijke maatregelen te blijven volgen. Niet 

alleen wij maar vele inwoners en ondernemers denken hier hetzelfde over. Het draagvlak wordt 

steeds dunner. Veel inwoners van onze gemeente zien daardoor nu niet meer de urgentie om zich 

continu te houden aan de 1,5 mtr maatregelen en het dicht houden van winkels, horeca, musea en 

theaters. 

Onze inwoners (en daarmee ook de ondernemers) hebben elke dag minder begrip voor alle 

maatregelen. 

Heerenveen Lokaal wil handelen vanuit redelijkheid en veiligheid. De gemeenteraad en het college 

moeten niet langer buiten spel worden gehouden. 

Heerenveen Lokaal wil overstappen van paniek en frustratie naar vertrouwen in en naar onze 

inwoners toe. 

Hoe nu verder, daarvoor vragen wij de gemeenteraad van het Heerenveen om dit initiatief  van 

Heerenveen Lokaal te steunen en het college te vragen om dit signaal over te brengen naar de 

landelijke overheid en veiligheidsregio. 



Met als uitgangspunt in gesprek te gaan voor meer lokale oplossingen voor onze  inwoners en 

ondernemers en daarmee de verantwoordelijkheid terug te brengen naar gemeenteraad en 

gemeenschap. 
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