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Geachte leden van Moai Skarsterlân, 

 

Ook voor ons heeft de Corona-crisis tot helaas tot gevolg gehad dat we sommige 

van onze activiteiten moesten vertragen of uitstellen. Ook de communicatie met 

de Gemeente wordt daardoor moeilijker. 

Ondanks dat vergaderingen en onderlinge communicatie beperkt werden willen 

we U via dit bulletin informeren over enkele zaken waarover iets te melden valt: 

 

Jaarvergadering: 

Na het eerste uitstel in juli hadden we gehoopt dat het mogelijk zou zijn om die 

deze herfst te houden. Gezien de huidige omstandigheden lijkt het verstandig om 

dat niet te doen en verdere ontwikkelingen omtrent Corona perikelen af te 

wachten. U hoort nog van ons.  

 

Roazebosk: 

Veel lof voor het plan voor het herstel van het Roazebosk. 

Na een aantal maanden van noeste arbeid van de projectgroep is het plan 

aangeboden aan de gemeenteraad. In de vergadering van 16 september jl. is het 

plan erg goed ontvangen en door alle partijen ondersteund. 

Veel lof was er voor de intensieve samenwerking tussen gemeente, 

Staatsbosbeheer en belangenbehartigers om er een mooi geheel van te maken en 

vooral ook voor de manier waarop aan deze samenwerking invulling is gegeven. 

Voorbereidende werkzaamheden in volle gang. 

Een van de uitdagingen was het herstel van de bodem zodat de jonge aanplant er 

straks ook goed kan gedijen. Daarvoor is een aantal ingrepen nodig.  

De grond moet goed los worden gemaakt, watergangen moeten worden 

gegraven, de vijver nabij de Sewei moet worden vergroot en er moet grond 

worden opgebracht om de Haulstersingel weer in dezelfde vorm als het bestande 

deel, door te kunnen trekken. Deze ophoging geschiedt met grond die in het 

gebied vrijkomt. 



Al deze werkzaamheden zijn momenteel in volle gang. 

Meer kansen voor de ontwikkeling van biodiversiteit. 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan heeft ontwikkeling en versterking van 

de biodiversiteit en verrijking van de bodem centraal gestaan. 

Feit blijft dat het Roazebosk in de jaren 70 van de vorige eeuw geïsoleerd is 

komen te liggen door de aanleg van de A6. Daardoor is een ecologisch 

waardevolle verbindingsroute voor flora en fauna tussen Haulsterbossen en 

Roazebosk doorsneden en tot op de dag van vandaag niet weer hersteld. Om 

straks de Roazebosk verder uit haar isolement te halen en nog meer kansen te 

creëren voor een verdere ontwikkeling is door de projectgroep gekeken naar het 

omliggende gebied. 

 

De Woudfennen: 
Zo is in samenwerking met de gemeente en ondernemers van het 

bedrijventerrein van de Woudfennen gekeken naar de mogelijkheden om de punt 

grond langs het industrieterrein (eveneens onderdeel van de voormalige 

snelweg) mooi op de Roazebosk aan te laten sluiten. Er waren ideeën voor een 

bloemen- en insectenweide aldaar en dat wordt thans nog uitgebreid met 

bosschages en het herstel van de zichtlijn van de oude trambaan door aanplant 

van een aantal bomen aldaar. 

Ook daar zijn de werkzaamheden in volle gang. De grond is geschikt gemaakt 

voor het inzaaien van het kruidenmengsel en dat heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Later dit jaar zullen ook de struiken al worden geplant en in het 

volgende plantseizoen, tegelijk met de aanplant van het Roazebosk, zullen ook 

de bomen worden geplant, 

 

A7 traject richting rotonde: 

Maar er liggen meer kansen. De rest van het voormalige tracé richting Hajé, 

leent zich bijzonder goed voor uitbreiding van het bosgebied van het Roazebosk. 

Het zou een erg mooie entree van Joure kunnen worden, een prachtig 

wandelgebied en meer kansen voor biodiversiteit. De projectgroep heeft de 

smaak te pakken en aangegeven dat zij ook voor dit gebied haar ideeën op 

papier gaat zetten. 

  

Omkromte: 

Op woensdag 7 oktober wordt een Petear gehouden waarin de Omkromte op de 

agenda staat. Door onze voorzitter Sisca Vierstra wordt op de digitale 

bijeenkomst (zonder publiek) ervoor gepleit om niet te voldoen aan het verzoek 

van omwonenden om de openbaarheid van de singel op te heffen. Zoals u weet 

is er tijdens het Petear geen discussie, Raadsleden mogen uitsluitend informatie 

vragen aan de sprekers. Daarnaast zijn door enkele mensen persoonlijk 

schriftelijke reacties ingeleverd of wordt er op persoonlijke titel ingesproken.  



Door de voorstanders ervan is voor het Petear een lange lijst van 52 argumenten 

aangedragen die hun standpunt bevestigen. Voor vrijwel alle daarvan geldt dat 

ze reeds eerder door zowel de Rechtbank Noord-Nederland als de Raad van 

State zijn verworpen. De aangevoerde argumenten zijn in onze ogen vaak eigen 

interpretaties, niet onderbouwde uitspraken, verdraaiingen van de werkelijkheid 

en onwaarheden. 

Op 28 oktober volgt dan de Raadsvergadering waarin de Raad na een debat een 

besluit hierover neemt. 

U kunt het Petear digitaal op uw computer volgen. Het begint om 19.00. Na punt 

1: Vaststelling van de agenda volgt punt 2: Omkromte. 

Het gaat als volgt in zijn werk en is simpel uit te voeren: 

 

1. Ga naar de website: 

www.defryskemarren.nl/gemeenteraad/vergaderingen-gemeenteraad  

2. Klik op: “live vergadering volgen” 

3. Klik op: “Petear woensdag 7 oktober 2020” 

4. Er volgt dan een scherm waarin wordt aangegeven hoeveel tijd het nog 

duurt voordat het Petear begint. U hoeft verder niets te doen, de uitzending 

begint automatisch. 

Op dezelfde wijze kunt u ook de Raadsvergadering van 28 oktober volgen. 

Aanvang 19.30. 

 

Zonnepanelen:  

Er is op dit moment nog geen voorstel van B&W gepubliceerd over een 

algemene visie omtrent het realiseren van parken met zonnepanelen. We 

wachten af. 

 

Waterpark Langweer: 

Project is in behandeling bij B&W, geen verder nieuws. 

 

Verder hopen we dat het u allemaal naar omstandigheden goed gaat en dat 

Corona voor u of uw omgeving geen ernstige gevolgen zal hebben. 

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma. 

http://www.defryskemarren.nl/gemeenteraad/vergaderingen-gemeenteraad

