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Verheugend nieuws:
Gemeenteraad wijst het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid van
de Omkromte af en handhaaft de openbaarheid!
Geachte leden van Moai Skarsterlân,
10 juli was het dan zover: de raadsvergadering waarin een besluit genomen
moest worden over de openbaarheid van de Omkromte.
Een week geleden kwam dit onderwerp aan de orde in het zgn. Petear, waarin
zowel door aanwonenden van de Kooilaan en Sisca Vierstra van Moai
Skarsterlân, alsook door privé personen werd ingesproken.
Over de effectiviteit van het Petear is nog wel wat te zeggen, maar dat valt even
buiten dit bestek. Er is daarin geen discussie mogelijk en kunnen alleen de
raadsleden vragen stellen aan de insprekers. Andersom is niet mogelijk.
Daarnaast heeft het bestuur nog gesprekken gevoerd met de meeste raadsfracties
waarin wij onze visie hebben gegeven op de argumenten van de tegenpartij om
de openbaarheid in te trekken.
Tijdens de raadsvergadering werd er door de partijen in een eerste en tweede
termijn gedebatteerd en vragen gesteld aan de portefeuillehouder, burgemeester
Veenstra. Voor ons was het extra spannend, omdat een drietal raadsleden
waarvan we wisten dat die ons standpunt deelden afwezig waren.
Pas rond 22.30 uur was de stemming aan de orde en tot onze grote opluchting
werd het voorstel van B&W om de openbaarheid te handhaven met een ruime
meerderheid van 17 tegen 10 stemmen aangenomen! Acht van de
tegenstemmers waren van het CDA.

Het zou te ver voeren om in dit bestek de inhoud van het debat weer te geven
maar we willen u één zinsnede van de heer Van Vegten van de PvdA niet
onthouden:
“Wie was er eigenlijk eerst, het pad of de bewoners?“
In het voorstel zal B&W het verzoek om handhaving in behandeling nemen met
inachtneming van de uitspraak van de Raad van State.
Eventuele blokkades als planten, hekwerken, bordjes met “Eigen Weg” en
eventueel bomen die zich op het pad bevinden dienen verwijderd te worden.
Wellicht ten overvloede: ook tegen dit besluit staat voor partijen de
mogelijkheid open hiertegen beroep aan te tekenen.
Inmiddels is er door Omrop Fryslân een radioreportage uitgezonden en volgde
op 11 juli nog een TV verslag in het avondprogramma. Hea! Ook is In de
Leeuwarder Courant van 11 juli is een artikel geplaatst.
Via de volgende link krijgt u dit TV reportage te zien: https://omrop.fr/UWmM
We houden u verder op de hoogte,
Namens “Moai Skarsterlân”, Jaap Halma

