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Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,
Middels dit bulletin willen wij U op de hoogte brengen van de activiteiten die wij
hebben ondernomen en van toekomstige ontwikkelingen.
Wij vragen Uw aandacht voor de volgende thema’s die aan de orde geweest zijn:
Sinnebuorren
In dit jaar zijn de plannen verder uitgewerkt en is er in het gemeentehuis een
toelichting daarop gegeven zonder dat daar nog suggesties ingebracht konden worden.
Wij hebben daartegen een aantal bezwaren kenbaar gemaakt en zoals het plan er nu
uitziet is met een aantal van onze opmerkingen rekening gehouden. We zijn nog steeds
niet helemaal tevreden maar er zullen minder gezonde bomen gekapt worden, een
geplande dam in de sloot naast het huidige kermisterrein vervalt en het zicht vanaf de
Aukebaes blijft intact.
De renovatie en uitbreiding van het parkeerterrein volgens het oorspronkelijke plan
blijft gehandhaafd.
“Een andere kijk op groen”
Deze nota die betrekking heeft op bezuinigingen op de groenvoorziening is inmiddels
in uitvoering genomen.
Per dorp wordt een kaart opgemaakt van de geplande veranderingen. Vooral het
verwisselen van struiken en beplanting door gras kan het aanzien nadelig beïnvloeden.
Deze kaarten zijn te vinden op www.defryskemarren.nl kies daarna voor omvorming
openbaar groen.
Op de praktische uitwerkingen kunnen Dorpsbelangen en wijkorganisaties invloed
uitoefenen. Het is ook mogelijk dat deze in overleg met de bewoners zelf het
onderhoud van bestaande beplanting gaan regelen.
Mocht er belangstelling voor zijn dan is Moai Skarsterlân bereid om e.e.a. te bekijken.

Op de kaarten staat ook aangegeven welke bomen gekapt zullen worden.
Wel hebben we weten te bereiken dat het kappen van 5.000 tot 10.000 bomen van de
baan is. Uitgangspunt is nu dat het kappen gericht zal zijn op een gezonder
bomenbestand en dat het volume groen (het bladoppervlak) minimaal gelijk blijft..
Afgesproken is dat er een weloverwogen functionele kap van bomen plaats vindt,
alleen als het een herkenbare bijdrage levert aan de kwaliteit van het landschap en/of
directe woonomgeving.
Heremastate
Zoals U hebt kunnen zien is het park drastisch aangepakt in de eerste fase van
uitvoering. Paden zijn verbeterd en overbodig groen is weggehaald. Het is veel opener
geworden en daardoor naar onze mening overzichtelijker.
Helaas hebben we het niet voor elkaar kunnen krijgen dat de geplante linden in de
grote laan weer op dezelfde wijze gesnoeid worden als eerder het geval was. Volgens
de gemeente zijn de bomen daarvoor inmiddels te groot geworden. Wij vinden het erg
jammer dat daar niet eerder toe is overgegaan. Ook zijn er een aantal gekapt waar wij
ook tegen waren omdat het weinig tot niets toevoegde .
Wanneer de volgende fase wordt uitgevoerd staat nog niet vast; dat is afhankelijk van
de beschikbare financiën.
Wij blijven daarop attent en we staan open voor suggesties van Uw kant.
Laatste ledenvergadering
Jacob van der Vaart heeft op deze vergadering een erg interessant verhaal gehouden
over de vroegere vervening in onze gemeente en de invloed daarvan op het huidige
landschap. De aanwezige leden zijn een belangrijk stuk historie wijzer geworden.
Omkromte
We hebben nogal wat energie gestoken om te achterhalen waarom de gemeente
destijds dit pad niet meer als openbaar pad heeft gehandhaafd.
Het heeft omtrent een half jaar gekost om van de gemeente de benodigde informatie
los te krijgen. Zeer recent hebben we als antwoord op onze vragen daarover een brief
ontvangen met de mededeling dat het pad niet meer openbaar is en dat ons verzoek tot
handhaving is afgewezen.
De aangevoerde argumentatie is bepaald niet overtuigend en we zullen ons intern
beraden of we nog verdere stappen zullen ondernemen en welke.
We betreuren het dat een historische verbinding op deze wijze verloren gaat en
bovendien de verbindingszone tussen natuurgebied “De Twigen” en Heremastate
ernstige schade ondergaat.

Rotonde Joure
Op dit moment nog weinig nieuws. De hoofdaannemer is geselecteerd en zal nog voor
het eind van 2015 starten met de werkzaamheden. De oplevering is gepland voor eind
2017.
Op het tracé van Rijkswaterstaat hebben wij geen invloed, wel zullen we attent zijn op
activiteiten van de gemeente m.b.t de landschappelijke invulling van de driehoek
tussen de wijk Zuiderveld, de aftakking vanaf Sneek naar Lemmer en de verbinding
Heerenveen-Lemmer.
Nota Recreatie en Toerisme
Ondanks eerdere toezeggingen van het verschijnen van deze nota wachten we nog
altijd hierop.
Hij is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen op dat gebied omdat e.e.a.
van belangrijke invloed kan zijn op de bescherming van het bestaande landschap.
We houden de vinger aan de pols.
Financiën
Wij hebben U een verzoek gedaan om de inning van de contributie te vereenvoudigen
door akkoord te gaan met een automatische incasso.
We zijn erg blij dat U in grote getale daaraan gehoor hebt gegeven. Het bespaart onze
penningmeester veel werk en U hebt er geen omkijken meer naar.
Gemeentepanel
De gemeente gaat starten met een inwonerspanel waarmee zij willen peilen wat de
inwoners van bepaalde zaken vinden. De deelname is anoniem, gaat via internet en de
deelnemers krijgen de resultaten te zien van de ca. 4 peilingen die men jaarlijks wil
houden.
Dit opent de mogelijkheid om bij de gemeente op een simpele wijze Uw visie bekend
te maken. Wij willen U aanraden om hieraan mee te doen en zo invloed uit te oefenen
op het beleid.
Ook inwoners die geen uitnodiging van de gemeente hebben ontvangen om hieraan
deel te nemen kunnen mee doen.
Aanmelden kan door een email te sturen aan:
inwonerspaneldefryskemarren@duomarketresearch.nl
De Merk
Ongetwijfeld heeft een aantal van U met eigen ogen kunnen waarnemen wat daar
gaande is.

We hebben veel reacties binnen gekregen waarom het nodig is om de open ruimte te
vullen met parkeerplaatsen waarvan in de directe omgeving voldoende aanwezig zijn
en gezonde bomen te kappen.
Wij zijn ook overvallen door dit plan dat voor het eerst op een bijeenkomst werd
gepresenteerd toen het uitvoeringsbesluit al was gevallen. Over transparantie
gesproken …
Het wordt hoog tijd dat de gemeente beter gaat communiceren met haar inwoners.
Reacties
Mocht U op dit bulletin willen reageren dan bent U welkom op ons email adres:
moaiskarsterlan@gmail.com.
Suggesties voor verbeteringen en aanvullingen op onze actieterreinen worden
dankbaar aanvaard.
Als U ervoor voelt om actiever met ons mee te doen als lid van onze groep actieve
leden: we kunnen best nog versterking gebruiken!
Voor aanmelding of nadere informatie kunt U gebruik maken van ons email adres. Het
kan ook telefonisch via onze voorzitter Sisca Vierstra: 0513-412217.
Met een vriendelijke groet,
Jaap Halma.

