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Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,
Het wordt weer tijd dat we u middels dit bulletin op de hoogte brengen van een aantal
recente ontwikkelingen en gebeurtenissen. Wij vragen graag uw aandacht voor het
volgende:
Heremastate
Het werd de hoogste tijd dat er wat aan de situatie gedaan werd. Door de gemeente is
een plan opgesteld om het park aan te pakken en er is besloten om de inrichting weer
terug te brengen in de landschapsstijl die in de 19de eeuw door de bekende
landschapsarchitect Roodbaard is opgezet.
We zijn daar erg blij mee want het park is naar onze mening behoorlijk verwaarloosd.
Het plan om naar de landschapsstijl terug te gaan is naar onze mening een goede
keuze. Er is inmiddels al flink uitgedund om voor de aanvang van het broedseizoen
klaar te zijn. Voor de trouwe bezoeker van het park zal het op het oog behoorlijk kaal
lijken maar dat is helaas nodig om het einddoel te bereiken.
Over de renovatie is regelmatig contact geweest met de gemeente. Jammer genoeg
hebben wij hen er niet van kunnen overtuigen om diverse jonge linden uit de
hoofdlaan niet te kappen. Men wenste toch zichtlijnen naar het gemeentehuis te
creëren die wij niet passend vonden. Ook hadden we graag gezien dat de linden weer
op dezelfde manier gesnoeid zouden worden als eerder werd gedaan.
Het plan zal in fasen worden uitgevoerd, mede afhankelijk van de beschikbare
geldmiddelen.
Ga eens een kijkje nemen en laat ons weten wat u ervan vindt!
Gemeentefusie, “De Krite Mar en Gaast” en bereikbaarheid
De fusie heeft ertoe geleid dat we samen met “Gaasterlân Natuerlân” en “Vrienden
van het Nannewiid” een samenwerkingsorgaan met de naam “ Krite Mar en Gaast” in

het leven hebben geroepen om niet versnipperd op te treden, van elkaars kennis
gebruik te maken, ons duidelijker te profileren en als één gesprekspartner met de
gemeente te kunnen functioneren.
Mocht u vragen of opmerkingen aan “De Krite” hebben dan kunt u die bereiken via
het e-mail adres: kritemarengaast@gmail.com.
Ons eigen e-mail adres blijft: moaiskarsterlan@gmail.com.
De deelnemende organisaties komen een aantal keren per jaar bij elkaar om af te
stemmen en “De Krite” en een halfjaarlijks overleg met de betrokken wethouder is
inmiddels praktijk geworden.
“Een andere kijk op groen”
Vorig jaar zijn we opgeschrikt door berichten van drastische bezuinigingen op de
groenvoorzieningen in de gemeente. Er zouden duizenden bomen gekapt worden en
onderhoud intensieve groenvoorzieningen zouden vervangen worden door goedkoper
uitvoeringen wat bijvoorbeeld betekent dat plantsoenen met struiken of vaste planten
vervangen worden door gras. Er zijn echter ook plekken waar de groenvoorziening zal
worden uitgebreid (zoals in Lemmer).
In hetzelfde kader worden kapvergunningen in bepaalde mate voor particulieren
afgeschaft en is er inmiddels een lijst opgesteld van monumentale bomen die
eigendom zijn van particulieren in de gemeente waarvoor speciale regels zullen
gelden. Zij krijgen daar nog bericht van.
Sinnebuorren
Vorig jaar is er overleg met de gemeente geweest over een reconstructie van de
Sinnebuorren en is een conceptplan besproken. Intussen is een definitief plan tot stand
gekomen waar wij, ondanks een toezegging niet van op de hoogte gesteld waren. Het
houdt in dat het huidige parkeerterrein wordt vergroot, er een nieuwe
voetgangersverbinding tot stand gebracht wordt tussen de steeg tegenover de R.K.
kerk en de Aukebaes middels een nieuwe brug (op 100 m. vanaf die bij het Sael!), dat
het bestaande bruggetje bij het gesloopte Vegelinshof verdwijnt, dat er bomen aan de
Overspitting worden gekapt en er een overbodig voetpad wordt aangelegd rond het
parkeerterrein. Wij hebben de gemeente laten weten dit geen goed plan te vinden. Er
zijn al voldoende verbindingen aanwezig, de kruising van het voetpad en de
Sinnebuorren vinden we onveilig vanwege het toenemende verkeer, het aardige
gezicht op het Museum vanaf de duiker in de Aukebaes verdwijnt en er worden
onnodig gezonde bomen gekapt.
Excursie Easterskar
Afgelopen jaar hebben we een geslaagde en interessante excursie gehad in het de
“Blauwgerzen” bij Akmarijp.

We kondigen nu al vast aan dat we op 2 mei een excursie organiseren in het Easterskar
bij Sint Johannesga onder leiding van Oene Kromhout van der Meer van het Fryske
Gea.
Ledenvergadering
Tijdens onze ledenvergadering op 21 april (aanvang 20.00 in het gebouw van MIKS
aan de Brugstraat in Joure) zal Jacob van der Vaart alvast wat vertellen over de
vervening en de sporen die daarvan overbleven. Het Easterskar is een restant van een
vroegere veenontginning, “ontsnapt” aan inpoldering. Daardoor is een fraai stuk
natuur overgebleven en recent zelfs aanzienlijk uitgebreid.
Nadere bijzonderheden volgen nog op onze website.
Stoeterij Haskerhorne
Het plan voor de bouw van een stoeterij aan de Haulsterweg is goedgekeurd. Wij
hebben ons kritisch uitgelaten over dat plan dat o.a. een gebouw omvat van 150 bij 50
meter met een hoogte van 10 meter dat naar onze mening volstrekt niet past in het
landschap.
Gezien de verleende goedkeuring moeten we vaststellen dat een verdere actie geen zin
heeft.
Begraafplaats Westermeer
Bij de ingang vanaf de aula staan al jaren een tweetal markante kastanjebomen. Vorig
jaar waren er al plannen om ze vanwege ziekte te kappen maar mede door onze
bemoeienis werd dat met een jaar uitgesteld om beter te kunnen beoordelen hoe het
ermee gesteld was. Helaas is nu geconstateerd dat er de ziekte doorzet en dat ze toch
gekapt moeten worden.
Omkromte
Dit voormalig wandelpad is al een heel oude voetverbinding tussen Joure en
Langweer. Na de realisatie van het uitbreidingsplan de Kooilaan is het laantje verkocht
aan de aanwonende bewoners en is het momenteel niet meer als voetpad te gebruiken.
Het zou in het kader van deze nieuwsbrief te ver voeren om dat in detail uit te leggen
maar naar onze mening is de overname destijds juridisch niet geheel juist verlopen en
is ook niet aan de kopers de verplichting opgelegd om het pad in stand te houden. Wij
hebben daarover vragen gesteld aan de gemeente om te trachten het pad weer
“bewandelbaar” te krijgen maar de beantwoording vergt tijd door de juridische
complexiteit.
Toekomstige ontwikkelingen
In de komende tijd zullen we ons, naast de hierboven genoemde punten bezig houden
met o.a. de ontwikkeling van bouwplannen in Broek Zuid, de herbeplanting met

bomen van de Westermarwei, het bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân en de
ontwikkeling van een toeristische visie voor de nieuwe gemeente.
Ook de reconstructie van de rotonde heeft onze aandacht voor zover de gemeente
daarvoor verantwoordelijk is. Dit geldt dan met name voor de inrichting van de
driehoek tussen de huidige A7 bij het Zuiderveld, de A6 richting Lemmer en de
Hollandiastraat.
Omtrent het hotelplan aan de Langwarderwielen blijft het heel stil; er is voor zover bij
ons en de gemeente bekend geen enkele actie van de zijde van de
projectontwikkelaars.
Reacties
Mocht u op dit bulletin willen reageren dan bent u van harte welkom op het e-mail
adres: moaiskarsterlan@gmail.com.
Suggesties voor verbeteringen en aanvullingen op onze actiegebieden worden
dankbaar aanvaard.
Als u ervoor voelt om actiever met ons mee te doen als lid van onze groep van actieve
leden: we kunnen op dit moment best nog versterking gebruiken! Aanmelden kan via
e-mail, mocht u nadere informatie wensen dan kan dat telefonisch via onze voorzitter
Sisca Vierstra, tel.: 0513-412217 of via het hierboven vermelde e-mail adres.
Financiën
Wij hebben helaas moeten constateren dat onze opzet om contributie van de leden te
ontvangen niet de goede is. Tot nu toe vroegen wij u via een nieuwsbrief om deze naar
ons over te maken maar in de praktijk blijkt dat dat er bij een vrij groot aantal leden
door de dagelijkse beslommeringen bij inschiet. We zijn van plan om daarom over te
gaan op een systeem van een automatische incasso. Dat betekent voor ons veel minder
werk en u hebt er geen omkijken meer naar. Opzeggen van de machtiging is heel
eenvoudig te regelen. Wij stellen het zeer op prijs als u daaraan mee zou willen
werken; u hoort daarover binnenkort nog van ons. Wilt u alvast uw bijdrage over 2015
overmaken dan is ons IBAN bankrekeningnummer: NL76RABO0154925535 t.n.v.
Moai Skarsterlân
Tot slot:
U ziet, we hebben het nodige gedaan om onze gemeente qua leefbaarheid
aantrekkelijk te houden. We hopen ook in de komende tijd namens u actief te zijn en
een positieve bijdrage te kunnen leveren aan landschap, natuur en milieu in onze
gemeente.
Met een vriendelijk groet,
Jaap Halma

