
 
 

 

“MOAI SKARSTERLAN” 
 

24-11-2019: Informatiebulletin nr. 28, 04 van 2019 
 

 

Geachte leden van Moai Skarsterlân, 

 

Bedankt! 

 

We willen de vele leden die onze vereniging via de actie van de RABO bank  

financiële steun hebben verleend van harte bedanken voor hun ondersteuning. 

We hebben daar een mooi bedrag aan over gehouden wat we goed kunnen 

gebruiken als de nood aan de man komt.  

Graag tot volgend jaar! 

 

Hotelplan: 

 

Enkele dagen terug kregen we via Germ Kampen het bericht binnen dat B&W 

van plan zijn om het uit 2010 daterende oude bestemmingsplan “Hotel 

Langweerder Wielen” in te trekken en te starten met de overleg- en 

inspraakprocedure voor het nieuwe bestemmingsplan “Boornzwaag-

Langweerder Wielen”, met de bedoeling om het huidige, overwegend agrarisch 

gebruik, mogelijk te laten blijven. 

Germ heeft destijds ons verweer opgesteld voor de Raad van State en ons 

standpunt daar verdedigd. Helaas met een voor ons ongunstige uitslag. 

We hebben jaren lang in spanning verkeerd of er al dan niet een 

projectontwikkelaar zou opduiken om dit onzalige plan te realiseren. Als het 

voorstel van B&W wordt aangenomen is deze dreiging gelukkig voorbij en dat 

zou fantastisch nieuws zijn! 

Na 10 jaar zijn we dan eindelijk verlost van het zwaard van Damocles dat boven 

de Langweerder Wielen hing en dat de aanleiding was voor de oprichting van 

“Moai Skarsterlân”. 

Op 4 december komt dit onderwerp als punt 7 op de agenda van het Petear dat 

om 19.30 in het Gemeentehuis begint. De raadsvergadering zal dan 

waarschijnlijk 14 dagen later zijn.  



 

 Omkromte: 

 

We waren er nog niet! 

 

Na de beslissing van de Gemeenteraad op 10 juli om de singel openbaar te 

houden verkeerden wij in de veronderstelling dat B&W snel zouden overgaan 

tot het handhaven van die openbaarheid. 

 

Maar het bleek dat het besluit van B&W eerst nog 6 weken ter inzage moest 

worden gelegd om partijen de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen. 

Daar werd door ons en de tegenpartij geen gebruik van gemaakt, maar nu bleek 

tot onze verassing dat volgens de gemeente de Wegenwet voorschrijft dat dit 

besluit na een ter inzagelegging van 6 weken nogmaals door de Raad 

bekrachtigd moet worden. 

 

Door B&W werd daarom op 13 november, voorafgaand aan de 

raadsvergadering waarin dit besluit behandeld zal worden, een zgn. Petear 

aangekondigd. 

Wij hebben daar alsnog ingesproken via Piet Plantinga die met name de 

juridische aspecten nog eens aan de orde stelde. Namens de tegenpartij sprak de 

heer De Graaf in. Jacob van der Vaart bracht op persoonlijke titel en als 

Landschapsambassadeur van het Landschap Z.W. Fryslân aspecten aangaande 

het landschap en cultuurhistorie naar voren. 

 

We hopen nu maar dat in de Raadsvergadering van 27 november wederom door 

de Raad besloten wordt om de openbaarheid te handhaven en dat dan eindelijk 

de procedure afgerond zal zijn. We hopen dat omdat ook tegen dit Raadsbesluit 

nogmaals beroep mogelijk is en wel bij Gedeputeerde Staten. 

 

U bent van harte welkom op deze vergadering. Aanvang 20.30 uur. 

Bij punt 5 vindt het debat plaats en bij punt 10 wordt gestemd over het besluit 

tot afwijzing van het verzoek tot onttrekking van het pad Kooilaan (Omkromte) 

aan de openbaarheid. 

 

Roazebosk: 

 

Een nieuwe actie voor ons. 

 

We zijn benaderd door Esther Beneker, wonend aan de Roazebosk die al een tijd 

lang pogingen in het werk stelde om de renovatie daarvan (na het opheffen van 

de rotonde) op een creatieve en verantwoorde wijze te realiseren maar bij de 

gemeente daar geen gehoor voor vond. Zij had zelf al een zeer goed onderbouwd 



plan gemaakt en bij de gemeente ingediend. Het werd door de gemeente gunstig 

beoordeeld maar in het verdere verloop heeft men daar in het gemeentelijke plan 

niets van overgenomen. 

Wij hebben daarop de gemeente schriftelijk laten weten dat wij enthousiast 

waren over haar alternatief. 

Daarnaast bleek ook dat de gemeente omtrent het plan niet had overlegd met 

Staatsbosbeheer, de grootste eigenaar van de Roazebosk. 

Nadat Esther had ingesproken bij de politieke partijen is door de gemeente 

besloten om in overleg met betrokken partijen als Pl. Belang Scharsterbrug 

(=Esther Beneker), Staatsbosbeheer, Moai Skarsterlân en wijk Zuiderveld een 

plan te ontwikkelen waarin allen zich kunnen vinden. 

We zijn benieuwd naar het vervolg. 

 

Overige acties: 

 

* We hebben contact met de gemeente over de verdere aankleding van het 

terrein rond de voormalige rotonde en de entree van Joure.  

* Dat geldt eveneens voor de herplanting van 180 bomen die destijds geruimd 

zijn ten gevolge van de bouw van appartementen achter Vegelinstate. 

 

We houden u verder op de hoogte, 

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma 


