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20-11-2013: Informatiebulletin nr. 11, 02 van 2013
Geachte leden,
Het wordt weer tijd dat we U op de hoogte brengen met een aantal recente
ontwikkelingen, vandaar dit bulletin:
Financiën
Helaas moet ik beginnen met de constatering dat een vrij groot aantal leden over
2013 (en soms ook 2012) hun contributie nog niet hebben overgemaakt. We
doen op hen een dringend beroep om dit alsnog te doen en ons op die manier te
steunen. We hebben het helaas nodig om onze activiteiten goed uit te kunnen
voeren. We zien ons ook genoodzaakt om diegenen die per eind december over
2012 en 2013 nog geen bijdrage hebben overgemaakt als lid uit ons bestand te
verwijderen.
Ons bankrekeningnummer is: 1549.25.535 t.n.v. Moai Skarsterlân
Gemeentefusie en De Krite
Zoals in het vorige bulletin al aangegeven, zijn we doende geweest om ons voor
te bereiden op de gemeentefusie.
Het heeft ertoe geleid dat we samen met “Gaasterlân Natuerlân” en “Vrienden
van het Nannewiid” een samenwerkingsorgaan “De Krite” in het leven hebben
geroepen om niet versnipperd op te treden, van elkaars kennis gebruik te maken,
ons duidelijker te profileren en één gesprekspartner met de gemeente te hebben.
Het is een informeel, niet juridisch, orgaan dat er voor zorgt dat we één ingang
bij de gemeente hebben en dat de informatie bij de juiste mensen terecht komt.
Er is ook een centraal email adres gemaakt:
kritemarengaast@gmail.com Via dit adres kunt u ons dus ook bereiken naast ons
eigen adres: moaiskarstetrlan@gmail.com.
Van beide organisaties hebben enkele leden zitting genomen in de Krite die een
aantal keren per jaar bij elkaar komt. De afgevaardigden nemen ook deel aan het

afgesproken halfjaarlijks overleg met de betrokken wethouder. Lemsterland is
informeel daarin vertegenwoordigd.
Op deze manier hopen we dat er optimaal met de nieuwe gemeente
gecommuniceerd kan worden.
In het kader van de fusie zullen diverse oude gemeentelijke plannen
geharmoniseerd moeten worden. Hierbij moet U denken aan bijvoorbeeld het
kapbeleid, bestemmingsplannen etc. We zullen deze ontwikkelingen volgen en
hebben al afspraken met de gemeente gemaakt dat we binnenkort in het
vooroverleg rond de nieuwe visie over toerisme en recreatie betrokken zullen
worden. Voor ons zelf hebben wij daarover al een aantal wensen
geïnventariseerd die we in het overleg zullen inbrengen. Over het kapbeleid
hebben wij al eerder onze visie kenbaar gemaakt en we zijn benieuwd hoe de
nieuwe regeling er eind dit jaar komt uit te zien.
In het kader van de fusie hebben we vanuit de Krite een poging gedaan om in
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een discussiebijeenkomst met de
politieke partijen te organiseren rond de thema’s landschap, natuur en milieu. De
opzet ervan was helemaal rond en ook de zaal was al besproken maar door
omstandigheden bij de politieke partijen moest dit op het laatste moment worden
afgelast. Dat speet ons zeer want we hadden graag deze onderwerpen duidelijk
in het licht willen zetten. Er werd nog een alternatief aangeboden om onze
thema’s in te passen in één van de bijeenkomsten maar dat kwam niet uit de
verf.
Wel hadden we in onze eigen voorbereidingen alle politieke partijen ons “10
puntenplan” met onze belangrijkste wensen toegezonden.
Ter Huivra
Zoals U wellicht hebt gezien is het parkje aardig opgeknapt door bepaalde
bomen te verwijderen en nieuwe beplanting aan te brengen. Afgelopen augustus
zijn een aantal leden ter plekke aanwezig geweest bij een uitleg van de heer de
Roo (van gemeente Skarsterlân) over de uitvoering. Naar ons idee is een en
ander goed geslaagd en dat hebben we ook aan de gemeente laten weten. Het is
nu een aantrekkelijk open geheel geworden.
Excursies
Dit jaar hebben we een zeer geslaagde en interessante excursie gehad in het
natuurgebied “De Twigen” bij de trambrug.
We kondigen nu al vast aan dat in het voorjaar van 2014 Jacob van der Vaart u
zal meenemen in het gebied van de Blauwgêrzen bij Akmarijp. Ter zijner tijd
krijgt U daar nadere informatie over.
Stoeterij Haskerhorne

Wellicht hebt U daarover iets in de pers gelezen. Het is de bedoeling dat aan de
Haulsterweg een stoeterij wordt gevestigd. Wij hebben ons kritisch uitgelaten
over dat plan dat onder andere een gebouw omvat van 150 bij 50 meter met een
hoogte van 10 meter dat naar onze mening volstrekt niet past in het landschap
daar. Het zal ongetwijfeld verkeersoverlast en hinder veroorzaken en er zijn
andere locaties te vinden waarbij dat in veel mindere mate het geval zal zijn.
We zijn echter sceptisch of we de plannen in gunstige zin kunnen beïnvloeden.
Friese Milieu Federatie
De Federatie is een provinciale overkoepeling van diverse verenigingen en
stichtingen die zich richten op landschap, milieu en natuur. Wij zijn daar
inmiddels lid van geworden om van hun expertise gebruik te maken en beter op
de hoogte te blijven van provinciale ontwikkelingen die voor ons van belang
zijn.
Rabo bank
Goed nieuws voor diegenen onder onze leden die lid zijn van de RABO bank.
De bank stelt een sponsorbudget beschikbaar voor verenigingen die door de
leden worden aangegeven. Wanneer U ons aangeeft stelt de bank € 5,00 per lid
voor ons beschikbaar. Zie voor bijzonderheden in het Rabobank leden magazine
van november/december. We houden ons van harte aanbevolen!
Toekomstige ontwikkelingen
In de komende tijd zullen we ons, naast de hierboven genoemde punten, bezig
houden met de huisvesting van het gemeenteapparaat. Het moge duidelijk zijn
dat wij uitbreiding in Heremastate of een geheel nieuw gemeentehuis niet zien
zitten en dat we, gezien de huidige en toekomstige communicatiemiddelen en de
benodigde investeringen, de voorkeur geven aan een gedecentraliseerde
oplossing met servicepunten in de voormalige gemeentes.
Daarnaast zullen we de ontwikkelingen in Broek Zuid blijven volgen, evenals
de herbeplanting met bomen van de Westermarwei, het te vroeg maaien van
wilde orchideeën waardoor ze zich niet kunnen vermeerderen en het
bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân.
Recent zijn we eveneens uitgenodigd om mee te praten over verbeteringen in
park Heremastate.
Reacties
Mocht u op dit bulletin willen reageren dan bent u van harte welkom op het email adres: moaiskarsterlan@gmail.com .

Suggesties voor verbeteringen op onze actiegebieden worden dankbaar
aanvaard.
Als u ervoor voelt om actiever met ons mee te doen als lid van onze groep van
actieve leden: we kunnen op dit moment best nog versterking gebruiken!
Aanmelden kan via e-mail, mocht u nadere informatie wensen dan kan dat
telefonisch via 0513-412972.
Bestuurswisseling
Ik heb sinds de oprichting in 2009 het voorzitterschap van onze vereniging op
me genomen maar voel nu de tijd gekomen om het stokje over te dragen aan een
ander. We zijn zeer gelukkig met het feit dat Sisca Vierstra bereid is gevonden
het van mij over te nemen. Ik treed terug maar blijf nog als algemeen bestuurslid
functioneren.
Tot slot:
We hopen ook in het volgende jaar weer namens u actief te zijn en een positieve
bijdrage te leveren aan landschap, natuur en milieu in onze nieuwe gemeente.
Met een vriendelijk groet,
Jaap Halma

