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College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 
Heremastate 1 
8511 AA Joure 
 
 
Joure,  21 augustus 2019 
 
 
 
Betreft: ongevraagd advies opstellen hitteplan 

 
 

Geacht college, 

 

De hoge temperaturen van de afgelopen maand leidde er toe dat het Rijksinstituut voor de 

Volksgezondheid en Milieu het Nationaal Hitteplan heeft afgekondigd. Een waarschuwing voor hitte 

en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Aanhoudende hitte kan leiden tot serieuze 

gezondheidsklachten. Met name ouderen, mensen met een chronische aandoening, mensen in een 

sociaal isolement en jonge kinderen lopen een verhoogd gezondheidsrisico. Het Nationaal Hitteplan 

is in feite een communicatieplan, waarbij informatie tijdig en volledig via brancheorganisaties  in de 

zorg bij de risicogroepen en hun directe omgeving moet landen. Opvolging van het Nationaal 

Hitteplan is in de praktijk echter vrijblijvend. In meerdere regio’s is de lokale uitvoering van het 

Nationaal Hitte plan ter hand genomen. Een lokaal hitteplan heeft onder andere tot doel om de hitte 

gerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen, te beperken en aan te pakken. Maar ook het 

bevorderen van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid. In de betreffende regio’s worden door 

gemeenten, GGD, GHOR en andere  maatschappelijke organisaties vastgelegd hoe zij gecoördineerde 

taken en activiteiten uitvoeren als het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd. De Adviesraad Sociaal 

Domein De Fryske Marren verwijst hierbij naar het document “Handreiking Lokaal Hitteplan’ van 

februari 2019, opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, team 

Nationale Klimaatadaptiestrategie.  

Gezien de verwachting dat er een toename komt van meer tropische dagen, geeft de adviesraad  uw 

college in overweging om met lokale partners een hitteplan op te stellen, met daarin afspraken over 

verantwoordelijkheden en maatregelen bij periode van hitte. Naar de mening van de adviesraad past 

een hitteplan goed naast het gemeentelijk ingezette beleid van de klimaatadaptie betreffende de 

regenwateroverlast.  

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
mailto:a.bakker@defryskemarren.nl


 

 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren              Contactpersoon:  
Postbus 101      Alida Bakker 
8500 AC Joure                                                                                                                                                        Ambtelijk secretaris 

www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl                                                                       a.bakker@defryskemarren.nl                       

  

Daarnaast vraagt de adviesraad aandacht voor het (op termijn) zorgen voor voldoende schaduwrijke 

plekken in de bebouwde kommen en watervoorzieningen in de publieke ruimte. 

De adviesraad ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren, 

 

 

 

H.J. Laros, voorzitter                                                        J. Bosma, secretaris      
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