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Hier leest u over het ontwerpproces. 
En hoe u, als buurgenoot, kunt meedoen! www.accolade.nl/schoolstraat

Fase 1
informeren en werven

Fase 2
bouwstenen voor

het ontwerp

Fase 3
ontwerpfase

Volg het proces!

1 oktober 2022
eerste burendag
Startbijeenkomst om omwonenden te informeren, 
met elkaar in gesprek te gaan en - als u dat wilt - 
zich op te geven voor de klankbordgroep. 

oktober – december 2022 
ontwerpteam ‘ambitie en 
thuisgevoel’
In 2022 komt het ontwerpteam drie keer bij elkaar. 
Het ontwerpteam verwoordt de ambi�e voor de 
woningen op Schoolstraat 10 en komt met eerste 
ideeën. Dit doet het ontwerpteam samen met 
Accolade, de gemeente Heerenveen en andere 
betrokkenen. 

maart – april 2023
schetsontwerp 
Het Programma van Verwach�ngen en Eisen wordt 
uitgewerkt tot een schetsontwerp. Hiermee wordt in 
hoofdlijnen duidelijk wat er gaat komen. Hierover neemt 
Accolade een besluit.

januari 2023
tweede burendag
Tweede burendag waar 
ontwerpteam, klankbordgroep en 
omwonenden elkaar spreken over 
de ambi�e en eerste ideeën. 

februari – maart 2023 
van concept naar Programma 
van Verwachtingen en Eisen
Naar aanleiding van de tweede Burendag en het 
gesprek met de klankbordgroep gaat het 
ontwerpteam verder om de uitkomsten te vertalen 
naar een ruimtelijke Programma van Verwach�ngen 
en Eisen.

3 – 12 oktober 2022 
werving deelnemers 
voor ontwerpteam
Huurders van Accolade en/of mensen 
die staan ingeschreven bij 
FrieslandHuurt kunnen zich aanmelden 
voor het ontwerpteam.

14 – 19 oktober 2022 
selectie deelnemers 
ontwerpteam 
Het ontwerpteam bestaat uit 15 
deelnemers met een mix aan lee�ijden 
en achtergronden. Tijdens het proces 
begeleid Accolade en Inbo architecten 
het ontwerpteam.

april – juli 2023
van bouwstenen naar ontwerp
De bouwstenen uit de tweede fase vormen de uitgangspunten 
voor het ontwerpproces.  Er wordt toegewerkt naar een 
defini�ef ontwerp. In deze fase wordt opnieuw de gemeente 
en de klankbordgroep betrokken.

uiterlijk juli 2023
eind presentatie

Fase 4
definitief ontwerp

Programma 
van  Eisen

Schoolstraat
10
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Schoolstraat
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De ontwikkelingen volgen?
Dit proces leidt tot een ontwerp voor woningen op de Schoolstraat 10. Tijdens de 
verschillende fasen organiseren we bijeenkomsten waarbij wij u als buur informeren. 

Ook leest u alles na op de website van het project:

www.accolade.nl/schoolstraat

Meedenken in de klankbordgroep?
In de klankbordgroep zi�en bewoners uit de buurt, die ac�ef meedenken en adviseren over 
onderwerpen die relevant zijn om een verbinding te maken tussen Schoolstraat 10 en de buurt. 
De klankbordgroep wordt drie keer geraadpleegd. De deelnemers zijn een afspiegeling van de 
bewoners uit de buurt. 

Wilt u meedenken over Schoolstraat 10? Meld u aan voor de klankbordgroep. Zet uw gegevens 
op de aanmeldlijst. 




