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Eindbeslissing Omkromte op komst?
Geachte leden van Moai Skarsterlân,
Sinds onze laatste bulletin van 10 oktober jongstleden zijn er alweer de nodige zaken
aan de orde geweest.
Alles rond het pad de Omkromte komt nu in een stroomversnelling.
Het college van B&W stelt nu aan de Gemeenteraad voor om:
• Kennis te nemen van de verschillende aanwijzingen ten aanzien van de Omkromte.
• Niet over te gaan tot onttrekking aan de openbaarheid.
Wij vinden dit een verrassende opstelling. De rechter heeft immers vastgesteld dat de
singel nog steeds openbaar is. Wat moet de Raad hierin dan nog beslissen?
De kwestie is op de agenda gezet van de eerstvolgende vergadering van de Commissie
Bestuur. Het advies van deze Commissie zal daarna behandeld worden in de
Gemeenteraad.
Voor diegenen van U die daarvoor belangstelling hebben:
• De Commissie Bestuur vergadert hierover op 4 december, aanvang 19.30.
• Daarna komt het op de agenda van de gemeenteraad op 20 december, aanvang 19.30.
Beide vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis Heremastate.
Het bestuur heeft vooraf nog gesprekken gehad met de fracties van de politieke
partijen om nogmaals ons standpunt te verduidelijken.
We hopen natuurlijk van harte dat de Raad instemt met onze visie.
Het blijft overigens nog afwachten welke ontwikkelingen nog komen in het kader van
het hoger beroep dat door een aantal bewoners van de Kooilaan is ingesteld bij de
Raad van State.

Nog even heel wat anders:
De laatste maanden hebben wij het erg druk gehad met deze kwestie en was er weinig
gelegenheid om andere onderwerpen bij de kop te pakken. Het lijkt er nu op dat nog
deze maand wellicht een definitief besluit valt.
Om de belasting voor het bestuur in de toekomst redelijker te krijgen zouden wij er
heel erg mee gebaat zijn om onze bestuur groep, waarin dit soort onderwerpen
uitgewerkt worden, te versterken. We zoeken niet direct bestuursleden maar personen
die onze doelstelling onderschrijven en bereid zijn daaraan actief een steentje bij te
dragen.
Skarsterlân zou daarbij zeer gebaat zijn!
Nadere informatie en aanmeldingen graag op tel. 0513-412217 of via
info@moaiskarsterlan.nl
Namens het bestuur,
Jaap Halma.

