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Plaatselijk Belang Sloten
Opgericht 23 mei 1945

Bestuur
Het bestuur bestond in deze periode uit de volgende personen:
1. Theo Vis

Voorzitter

2. Gert Jan Bennema

Penningmeest
er

3. Wietske Borger

Secretaris

4. Martrude Rutgers

Algemeen Lid

5. Jan Sikke Poortema

Algemeen Lid

6. Gerrit Knot

Algemeen Lid

7. Minke van Dijk

Algemeen Lid

Het bestuur is 8 keer bij elkaar geweest voor de reguliere plaatselijk belang vergadering en
heeft daarnaast diverse overleggen gevoerd met verschillende partijen zoals de Gemeente,
Vrienden van Sloten, Van der Wal stichting, Bosk en Greide en andere Plaatselijk Belangen in
de Gemeente. In deze overleggen is gesproken over de volgende onderwerpen.
Werkbezoek
Tijdens het jaarlijkse overleg met de contactwethouder en dorpencoördinator in oktober
zijn een aantal zaken besproken. Op de agenda stonden onderhoud binnenstad Sloten,
bebording binnenstad, walbeschoeiing, verlichting rondweg, liggeld boten en Sloten culturele
hoofdstad/fontein.
Bewoners- en projectenbudget
Het bewonersbudget is o.a. bestemd voor kleinschalige ideeën van inwoners die een bijdrage
leveren aan de mienskip en leefbaarheid. Ieder jaar ontvangt het Plaatselijk Belang een
bewonersbudget van gemeente (+/- € 2.500).
Het bewonersbudget van 2016 en 2017 is besteed aan het verlichtingsplan.
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Daarnaast kan het Plaatselijk Belang een beroep doen op het projectenbudget. Deze wordt
verstrekt voor de sociale en fysieke leefbaarheidsprojecten en/of de uitvoering van
onderdelen van bijvoorbeeld een stadsvisie waarvoor groot draagvlak in de stad bestaat. In
2017 is voor de gehele gemeente een budget van € 25.000 beschikbaar.
Wifi/Glasvezel Sloten
Twee jaar geleden is in onze gemeente een burgerinitiatief gestart, de stichting DFM op
Glas, die een glasvezelnetwerk wil realiseren voor snel internet (+tv en bellen) voor alle
huizen in de hele gemeente, te beginnen in het buitengebied.
Het bestuur is voortvarend van start gegaan, er zijn in de pilotgebieden
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en de belangstelling is in kaart gebracht. Op basis
daarvan kan een sluitende businesscase gemaakt worden. Wij hopen van harte dat er
binnenkort duidelijkheid komt over de uitrol van het glasvezelnet in de gemeente.
Plaatsing KPN antenne op het dak van de fabriek
De smartphone is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Daarom is KPN
voortdurend bezig het 4G netwerk te verbeteren. KPN doet dit door o.a. bestaande locaties
met antennes uit te breiden of aan te passen. Wat betreft de fabriek Sloten bestaat er de
mogelijk om een extra antenne op het dak van de fabriek te plaatsen. Tijdens de
jaarvergadering zal hierover een presentatie plaatsvinden.
Natuurontwikkeling Bosk en Greide
Op 2 december jl. werd het ‘Breimer paed’ feestelijk geopend. Het is een nieuw wandelpad
dat achter de boerderij van de Fam. Breimer is gelegen. Er worden nog een bloemakker en
picknickplaats aangelegd. Achter de jachthaven is 11 hectare ‘nieuwe’ natuur gekomen.
Tijdens de opening hebben 92 kinderen van basisschool De Klinkert bomen geplant
achter ’t Fjilmanspaad.
Verlichtingsplan
Op 26 augustus jl. werd tijdens lichtjesavond het ‘Lichtplan Sleat’ officieel geopend door
Dhr. M. Knot, voorzitter van Stichting Vrienden van Sloten. Dhr. Knot sprak van een nieuwe
lichtstad waar Eindhoven jaloers op zal zijn.
Ook de Burgemeester van de Fryske Marren, Dhr. Veenstra was aanwezig bij deze opening.
Dhr. Veenstra benadrukte dat dit lichtplan het mooie versterkt van Sleat. En goed is voor
het toerisme.
Parkeren binnenstad
Een steeds terugkerend onderwerp in de binnenstad van Sloten. Het illegaal parkeren vormt
al jaren een probleem en levert voor de inwoners veel overlast, hinder en ergernis op. Het
inrijverbod wordt regelmatig genegeerd. Allemaal ongewenste situaties voor onze prachtige
stad. In maart 2016 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang onder de inwoners van Sloten
een enquête gehouden over parkeren in de binnenstad. Uit die enquête kwam naar voren dat
de inwoners van de binnenstad van mening waren dat de gemeente de Fryske Marren moest
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handhaven. Per 1 januari jl. is er gestart met handhaven, de eerste drie maanden werden
alleen waarschuwingen uitgedeeld. Per 1 april jl. werd er daadwerkelijk gehandhaafd, men
riskeert nu een boete.

Plaatselijk Belang had graag gezien dat er voor ondernemers, die tijdens werkzaamheden in
de stad hun auto nodig hebben voor gereedschap en materiaal, dat daarvoor een ontheffing
zou komen. Dit is momenteel nog niet het geval. Na een maand zal er een evaluatie
plaatsvinden.
Whatsapp buurtpreventie (WABP)
WABP draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van beheerders van een Alarm
App groep. Een Alarm App groep is een groep in een app waarbij de groep goed wordt
beheerd door één of meerdere beheerders en waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen
houden van alarmerende situaties zoals inbraak of een verdacht persoon etc.
Op 23 september jl. werd een Whatsapp buurtpreventie info avond in Sloten georganiseerd.
Dit werd een drukbezochte avond. Op deze avond zijn Mw. D. van Dijk en Dhr. P. Albada als
beheerders aangesteld. En in de daarop volgende weken zijn er door de gemeente groene
Whatsapp bordjes geplaatst. Op dit moment zijn er al 90 Slotenaren aangemeld bij de
WABP.
Het Far heeft een eigen WABP groep en heeft rode Whatsapp bordjes geplaatst.
Havenbeleid,
De gemeente heeft het afgelopen seizoen zelf zorg gedragen voor de inning van het
passantengeld aan de kades in Sloten. In het voor en na seizoen is er door de havenmeester
van Lemmer geind en in de zomermaanden is dit door Wolly Kraak gedaan.
Wolly zorgt tevens voor het schoonhouden van het toiletgebouw aan de Haverkamp. Het
andere toiletgebouw wordt gehuurd van Rijpkema. Ook in 2017 zal dit zo doorgaan.
Oud papier
Alleen verenigingen en scholen die nu oud papier inzamelen in de Fryske Marren, mogen dat
blijven doen. De gemeente geeft anderen geen vergunning meer.
Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 / Fontein
Elfsteden – elf fonteinen. In het kader van de CH2018 werd een plan opgemaakt om in elke
stad een fontein te laten plaatsen, zo ook in Sloten.
In 2015 is er een commissie bestaande uit museum, Vrienden van Sloten, Van der Wal
stichting en Plaatselijk Belang gevormd die het proces begeleid met provincie en de
kunstenaars.
De kunstenaars hebben in 2015 een bezoek gebracht aan Sloten. Tijdens dit bezoek is met
de commissie gekeken naar de eventuele plaats voor de fontein.
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Op 11 oktober jl. werd tijdens een bijeenkomst in de Poarte het eerste ontwerp van de
Fontein aan de Slotenaren gepresenteerd. Nadien werd er middels een enquête, waarin drie
locaties waren opgenomen, aan de inwoners gevraagd naar hun voorkeurslocatie voor de
fontein. Hieruit bleek dat de voorkeur voor het plaatsen van de fontein naar het ‘van der
Wal’ plein uitging. Tijdens de jaarvergadering zal het definitieve ontwerp van de fontein
gepresenteerd worden.

Colorfield Peformance. Een kunstwerk dat dankzij 1919 kunstenaars tot stand komt.
Beeldend kunstenaar Dirk Hakze werkt aan deze totstandkoming van Colorfield
Performance, een Gesamtkunstwerk. In een open landschap (net buiten Sloten) worden 2018
panelen opgesteld in de vorm van een driehoek. Het project loopt van mei – september.
Voor diverse werkzaamheden, zoals het plaatsen van de palen en panelen zijn nog
vrijwilligers nodig.
Verder is er nog een initiatief genaamd een brug slaan wat in Balk plaats zal vinden met
medewerking van Sloten.
Afvalbakken
In overleg met de vrienden van Sloten en de gemeente is besloten om de grijze recreatie
klikko's te vervangen door mooie stalen afvalbakken. De bedoeling is dat deze in april
geplaatst worden.
De poarte
Met de Poarte gaat het goed, de ladies night werd goed bezocht en ook de kerstmarkt in
december was geslaagd. Verder was er o.a. het sinterklaasfeest en de nieuwjaarsborrel van
it Far. De bingo's worden iets minder goed bezocht dan afgelopen jaren maar wel de moeite
waard om door te gaan. Er zijn drie statafels aangeschaft en een friteuse. De
koffieochtenden worden ook steeds drukker bezocht.
Wijkschouw
Tijdens de wijkschouw kwam o.a. aan de orde de vuile lantaarnpalen, het snoeiwerk/
onderhoud beplanting en de onkruidbestrijding. Vorig jaar was er een proef in de gemeente
met verschillende manieren van onkruidbestrijding, met hete lucht en met heet water. De
uitkomst is dat er vaker met heet water zal worden gesproeid. Ook kwam aan de orde de
verlichting van de rondweg, inmiddels branden de lampen in het muurtje weer. Of de
kattenogen in de weg terugkomen is niet zeker.
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