
 
 

 

“MOAI SKARSTERLAN” 
 

11-3-2013: Informatiebulletin nr. 10, 01 van 2013  
 

Geachte leden, 
 

Middels dit bulletin willen wij u graag op de hoogte brengen van enkele recente 

ontwikkelingen in onze gemeente: 
 

Gemeentefusie: 
 

Zoals ook aangekondigd in ons vorige bulletin zijn we in de slag gegaan om ons 

op de fusie voor te bereiden die in januari 2014 zijn beslag moet krijgen. 

Vorig jaar hebben we overleg gehad met de ons bekende organisaties die zich op 

het zelfde terrein bewegen als wij, namelijk de stichting Vrienden van het 

Nannewiid, stichting Behoud Tjeukemeer, stichting Gaasterlân Natuerlân. Ook 

de Friese Milieufederatie was hierbij betrokken. 

Het ging er ons vooral om onszelf naar de gemeente toe duidelijker te profileren 

en niet versnipperd op te treden, daarnaast vonden we het belangrijk om onze 

activiteiten beter op elkaar af te stemmen en van elkaars kennis gebruik te 

maken. 
 

Als uitvloeisel daarvan hebben we contact gezocht met gemeentefunctionarissen 

om te praten over een toekomstige vorm van communicatie die voor beide 

partijen duidelijk en tevens efficiënt zou zijn en we wilden tegelijkertijd een 

aantal onderwerpen aan de orde stellen die binnenkort in de nieuwe gemeente 

een rol gaan spelen.  

Dat heeft in januari 2013 geresulteerd in een bijeenkomst met de betrokken 

wethouders; in dit overleg zijn een aantal werkafspraken gemaakt die tijdens een 

volgende onderlinge vergadering van de organisaties nader zijn geconcretiseerd: 
 

 De organisaties zullen een informele koepel vormen die als centraal 

aanspreekpunt functioneert en ook binnen de gemeente komt één contactpunt. 

Er zal een kleine coördinatiegroep gevormd worden om de dagelijkse zaken 

van de koepel te regelen. 

 Structureel zal er 2 x per jaar een overleg en afstemming met de gemeente 

plaatsvinden; daaraan voorafgaand komen de organisaties onderling bij 

elkaar. 

 De organisaties blijven actief op hun huidige werkterrein en blijven 

zelfstandig maar zullen regelmatig afstemmen en elkaar informeren over 

ontwikkelingen. 



 I.v.m. de komende verkiezingen in november zullen we aan de politieke 

partijen tijdig onze wensen kenbaar maken zodat deze in partijprogramma’s 

meegenomen kunnen worden. 

 De gemeente is van plan om de bestaande gemeentelijke visies op toerisme en 

recreatie om te zetten in een visie voor de nieuwe gemeente; de organisaties 

zullen in het vooroverleg hierover worden betrokken en zullen hun standpunt 

hierover kenbaar maken. 

 De vogelwachtgroepen zullen door ons worden benaderd met de vraag of zij 

zich ook bij de koepel willen aansluiten. 

 Indien nuttig zullen we de Friese Milieufederatie inschakelen om van hun 

expertise gebruik te maken; we zullen elkaar wederzijds op de hoogte houden 

van ontwikkelingen. 

 Moai Skarsterlân zal zich als lid aanmelden bij de Friese milieufederatie. 

 

Excursie: 
 

We willen u er nu al vast op wijzen dat we zullen proberen om voor onze leden in mei 

een excursie te organiseren naar het natuurgebied “De Twigen” bij de Trambrug.  

We komen hierop nog bij U terug zodra we concrete afspraken gemaakt hebben. 

 

Ter Huivra: 
 

Tegen een renovatie van het park Ter Huivra is in 2012 door ons een 

bezwaarschrift ingediend tegen de verleende kapvergunning. Onze belangrijkste 

argumenten waren dat onvoldoende werd gemotiveerd waarom deze maatregel 

nodig was, dat er onvoldoende informatie werd gegeven om de vergunning te 

beoordelen en dat gesteld werd dat er in het verleden grote zorg was besteed aan 

het onderhoud. 

De Commissie voor de bezwaarschriften deelde gelukkig onze mening en 

daardoor moest de gemeente een nieuwe en beter gemotiveerde vergunning 

aanvragen. Met deze verbeterde variant konden wij instemmen en u hebt 

inmiddels kunnen zien dat de renovatie wordt uitgevoerd. 
 

Broek-zuid: 
 

Er is kort geleden voor de omwonenden een informatiebijeenkomst 

gehouden. De situatie is er niet concreter op geworden; de plannen 

zijn nogal vaag en we zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.  
 

Algemeen: 
 

Mocht u op bovenstaande informatie willen reageren dan kan dat altijd 

via het e-mail adres moaiskarsterlan@gmail.com.  

Suggesties zijn altijd welkom. 
 

Met een vriendelijke groet, 

Jaap Halma, voorzitter 
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