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Geachte leden van Moai Skarsterlân,
VERHEUGEND NIEUWS!
Afgelopen woensdag 28 oktober vergaderde de gemeenteraad o.a. over de
Omkromte.
Aan de orde was het verzoek van een aantal bewoners van de Kooilaan om
de openbaarheid van de Omkromte op te heffen.
“Moai Skarsterlân” heeft zich steeds ingezet om dit pad te behouden en
weer toegankelijk te krijgen voor wandelaars. Sinds 1975 (!) was er al
discussie en onduidelijkheid over, maar na 2014 begonnen bewoners met
acties om wandelaars te weren met het argument dat de singel niet meer
openbaar was. Met als gevolg procedures bij de Rechtbank Noord
Nederland in Groningen en de Raad van State.
En nu in 2020, eindelijk, komt er hopelijk een eind aan allerlei juridische
procedures! De raad heeft namelijk met een meerderheid van 20 tegen 11
stemmen besloten dat het verzoek wordt afgewezen en dat de Omkromte
openbaar blijft. Maar in ons democratisch bestel blijft het mogelijk
hiertegen weer beroep aan te tekenen. De spanning is nog niet helemaal van
de lijn.
Met uitzondering van het CDA, de Christen Unie en enkele leden op
persoonlijke basis, steunden alle partijen het voorstel van B&W.
Maar, hoe nu verder? In toelichting op vragen heeft de portefeuillehouder.
Burgemeester Veenstra, toegezegd dat de gemeente in gesprek gaat met de
bewoners over de wijze waarop het pad weer toegankelijk kan worden
gemaakt en in een zodanige staat wordt gebracht dat zowel wandelaars als
bewoners hiermee kunnen leven.

Een aantal partijen heeft ons gecomplimenteerd met onze inspanningen en
tevens erop aangedrongen dat “Moai Skarsterlân” bij de gesprekken over
herinrichting wordt betrokken. Burgemeester Veenstra heeft dit toegezegd.
U kunt zich wel voorstellen dat het bestuur hierover zeer tevreden is. Het
heeft al met al veel energie gekost en frustraties opgeleverd maar ook meer
cultuur-historische kennis. Het uiteindelijke resultaat maakt heel veel weer
goed. Onze hartelijke dank voor de ondersteuning van uw kant.
Namens het bestuur,
Jaap Halma.

