Plaatselijk Belang Sloten
•

Opgericht 23 mei 1945

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sloten op 22 april 2016 in Sociaal
Cultureel Centrum de Poarte te Sloten.
1.Opening door de voorzitter
De voorzitter, Theo vis, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze
algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sloten. Namens de gemeente zijn er
aanwezig: raadsleden en namens het college wethouder Durk Durkzs , plaatsvervangend
dorpscoördinator Ype Kroes en wijkbeheerder Ruurd Zijlstra
De voorzitter deelt mee dat er afwezig zijn met kennisgeving; Leen en Nel Zwagerman,
Martrude Rutgers en Gerrit Knot.
2.Notulen jaarvergadering 17 april 2015
De notulen worden vastgesteld door de leden en de voorzitter bedankt de secretaris voor het
vastleggen van de notulen.
3.Jaarverslag
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag.
Opmerking: Henk Brouwer geeft aan dat tijdens de wijkschouw is aangegeven het schoonmaken
van de straatlantaarns in het centrum is ingebracht. Is er ook onderhoud op de
straatlantaarns? De voorzitter geeft aan dat deze vraag zal worden opgenomen met de
gemeente. Het jaarverslag wordt door de leden vastgesteld.
4.Verslag penningmeester
De penningmeester deelt het financieel verslag uit en geeft een toelichting op de inkomsten en
uitgaven. Op het verslag zijn verder geen op- en aanmerkingen.
5.Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit Hilde de Haan en Kees de Groot. Hilde de Haan neemt namens de
commissie het woord en zegt dat de boekhouding keurig in orde is. Onder applaus van de leden
wordt de penningmeester decharge verleend.

6. Aftreden en benoeming nieuw lid kascommissie
Aftredend Hilde de Haan. Pieter Risselada neemt plaats als kascommissie lid. Hartman
Veenstra wordt bereid gevonden reserve lid te worden van de kascommissie.
Voor de volgende vergadering bestaat de kascommissie uit: Kees de Groot en Pieter Risselada.
Reserve: Hartman Veenstra

7. Bestuursverkiezing:
Sietske de Graaf is aftredend en niet herkiesbaar. Sietske de Graaf wordt bedankt voor haar
inzet voor Plaatselijk belang Sloten. Gerrit Knot wordt benoemd als nieuw bestuurslid en
Wietske Borger wordt voorgesteld als algemeen bestuurslid, beide worden unaniem door de
leden aangenomen.

8.Mededelingen van verenigingen uit Sloten
VV Sleat (en verlichtingsplan):
Menno Knot neemt namens de voetbalvereniging het woord.
Menno deelt mee dat VV Sleat op zaterdag 28 mei de promotiewedstrijd speelt. Verder kan
Menno mededelen dat de financiering van het verlichtingsplan rond is. Deze zomer wordt het
plan gerealiseerd.
De Poarte:
Er is een nieuw bestuur aangesteld, er wordt veel georganiseerd.
Stadsomroeper:
Nieuwe website is gelanceerd. Op deze website www.destadsomroeper.nl staan links naar
diverse verenigingen, de Poarte krijgt hierin een eigen pagina. Info over plaatselijk belang is
hier ook op te vinden.
Sloten Culturele hoofdstad:
Het is wenselijk dat de verenigingen in 2018 hun activiteiten bundelen. Het fonteinen project
loopt, gekeken wordt naar de locatie bij de kleine jachthaven tegen de Lemsterpoort aan bij de
waterput.
Bij de rondweg (Jerden) komt een kunstproject van de kunstenaar Dirk Hakze

9. Pauze

10. Parkeergelegenheid binnenstad, uitslag enquête:

Door een Enquête uit te voeren wil Plaatselijk belang graag de meningen peilen van de inwoners
van de binnenstad. Er zijn 148 enquêtes uitgedeeld 50% is retour gekomen.
Het merendeel is voor handhaven. Er is nogal eens verwarring of het nu gaat om het parkeren
of het inrijden/doorrijden van de binnenstad. Dit zijn twee verschillende dingen. In dit kader
waren er 3 inzenders die graag de stad afgesloten zagen met een beweegbare paal: hier krijgen
we geen vergunning voor en is daardoor ook niet aan de orde.
De meeste overlast wordt ervaren bij de R.K Kerk. Er wordt lukraak geparkeerd en ook op
plaatsen waar het beslist niet wenselijk is. Deze plaatsen moeten misschien worden afgesloten
d.m.v. een paaltje. Andere overlast is er van parkeerders die eigenlijk niet in de stad
thuishoren. Wij zullen dan ook een bijeenkomst organiseren met het pension, horeca, de kaaien,
de muziekvereniging en de kerk. En hopen dat we deze overlast spoedig kunnen oplossen.
Conclusie:
Wij wonen in een fantastische stad met een mooie authentieke uitstraling waar wij graag wonen
en toeristen graag komen o.a. vanwege het weinige verkeer. Wij hoeven geen museumstad te
worden maar gewoon leefbaar. Hiervoor zullen toch enige offers gebracht moeten worden en
moet er vooral een beroep worden gedaan op een ieders gezond verstand. Denk ook eens aan de
consequenties die er aan verkeerd parkeren kunnen hangen. Wat als er een ambulance of
brandweer langs moet, maar dit niet kan omdat jouw auto in de weg staat. De stad is niet
groter en met z’n allen kunnen we het leefbaar houden.
Wij gaan met de gemeente in gesprek om de uitslag van deze enquête te vertalen in beleid.
En daarna een handhavingsbeleid op stellen, er kan dan gedacht worden aan een proefperiode
waarin alleen waarschuwingen uitgedeeld worden en na ca. 3 maanden echte bekeuringen
uitschrijven.
Eerste reactie van de wethouder Durk Durkzs: Parkeren en parkeerbeleid horen bij elkaar.
Grote deelname geeft betrokkenheid aan. Handhaving wordt op dit moment niet gedaan door
onduidelijkheden rond het huidige beleid. Met helder beleid kan er worden gehandhaafd.
Vragen vanuit de leden:
Teveel aan verkeersborden geeft onduidelijkheid. 1 opmerking over de enquête: deze is fraude
gevoelig omdat deze anoniem is. Is het ook een mogelijkheid om met stickers te werken op
auto’s is dit juridisch mogelijk?, kijk naar andere steden die met parkeervergunningen werken
een vergunningsstelsel geeft meer houvast.
In overleg met de horeca graag meenemen: brommers en fietsen worden vaak geplaatst op de
looppaden. Voorstreek uitrij is niet mogelijk, graag kijken naar toegankelijkheid.
Enkele jaren geleden heeft de fabriek toegezegd dat de tankwagens niet meer op de Loswal
zullen parkeren, dit gebeurt wel de gemeente moet ook hierin handhaven.
Deze opmerkingen zullen worden meegenomen in het overleg met de gemeente.
Wethouder Durk Durkzs: Gemeente wil graag meewerken, maar draagkracht van de bewoners is
belangrijk. De enquête is een goede leidraad. Gemeente heeft geen klachten van bewoners
ontvangen m.b.t. parkeren.
Reactie van pensionhouder: vorig jaar hebben wij het pension overgenomen en zijn op dezelfde
voet doorgegaan. Veel van de toeristen parkeren op de parkeerplaats bij de RK Kerk. Wij zijn

gewillig hier iets aan te doen en zijn van plan om een 6 tal parkeerplaatsen te creëren achter
het pension voor de gasten.
11. Presentatie DFM op Glas glasvezel/snel internet:
Jaap Bosma en Anja Rombout geven namens DFM op Glas een presentatie.
DFM zijn voor een betere internetverbinding, bij interesse komt er een bredere presentatie.
Samen met de gemeente is er een technische analyse opgesteld. Voor de grote providers KPN
en Ziggo is dit gebied te duur om aanpassingen (glasvezel) te realiseren. Coöperatie is mogelijk,
dit is een haalbare zaak en wordt niet duurder dan de huidige providers. Er zijn nu 2 pilot
gebieden, wij doen dit met vrijwilligers die de boodschap doorgeven aan de gemeenschap. Om
de coöperatie nu daadwerkelijk op te zetten is nu niet mogelijk hiervoor geeft de provincie
Fryslân voorlopig geen samenwerking. Het is de bedoeling om aan het einde van dit jaar in de
pilot gebieden glasvezel te realiseren. Instapbedrag in de coöperatie is even hoog las de huidige
providers.
Vragen en opmerkingen vanuit de leden:
• Krijg sterk de indruk dat jullie hier zijn om marktwerving te voeren! Sloten is een
grijs gebied, realisering vraagt om een technische analyse bedrag wordt hierdoor niet
hoger. Wij zijn aangesteld om iedereen in de gemeente te voorzien van snel internet in
samenwerking met de gemeente.
• Het is belangrijk omdat we over 10 jaar niet meer zonder kunnen dus hierin moeten we
positief staan, en kijken hoe we dit met z’n allen kunnen doen.! DFM zorgt voor een
informatieavond.
• Hoe komt het dat de gemeente hierin geen rol speelt! gemeente had serieuze plannen,
maar wordt door Europese regelgeving tegengehouden. Enkele gemeentes hadden een
eigen netwerk en hadden geen marktpartij/geen concurrentie, deze kunnen zelf
glasvezel aanleggen. Gemeente de Fryske Marren mag het niet doen, daarom verstrekt
de gemeente een subsidie aan DFM op Glas.
Meer info is te vinden op de website www.dfmopglas.nl

12. Rondvraag
Hilde de Haan: Ik mis de presentatie van Sloten in de Gemeente gids, hoe is dit mogelijk Sloten
is toch een toeristische trekpleister in de gemeente gids is geen enkele foto van Sloten. Weinig
promotie, veel onduidelijkheden en fouten in de gegevens. Reactie van Durk Durkzs: dit houdt
de gemeente op meerdere plekken bezig. De gids wordt uitgebracht door AXA Media,
gemeente is hier niet verantwoordelijk voor.
Renée Kuyl: we willen graag de pinautomaat in Sloten houden, we zitten nu ruim onder de norm
van pin transacties. Advies meerdere keren pinnen!
Emmy Poortema: was in Balk en daar lag het Skûtsje van Sloten mooi verlicht. Past dit niet in
het verlichtingsplan? Reactie Sjoerd Seffinga: Skûtsje is beschikbaar maar heeft geen eigen
verlichting!plaatselijk belang neemt dit mee.
Corry Lolkema: Veel groen tussen de bolstenen. Reactie: er mag niet meer met gif worden
gespoten, extern bedrijf heeft dit overgenomen, men maakt de stenen schoon met stoom.

De mensen die op dit moment het gras maaien zouden les moeten krijgen van Atte.
Froukje Kiela: bij de ingang van de algemene begraafplaats ligt een grote hoop gras. Vanwege
onderhoud zijn de stuiken verwijderd.
Sippie Reekers: is het mogelijk om een verbetering te krijgen in de GSM verbinding! zijn
plannen voor een extra mast op de fabriek.
Durk Durkzs: Ik hoor een grote betrokkenheid van de bewoners. Maak gebruik van de gemeente
App om zaken aan te kaarten en wacht niet tot de ledenvergadering.
13.Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar
aanwezigheid.
Na de afsluiting wordt er een film getoond van Hindrik Spoelstra.
Sloten, april 2016
Sietske de Graaf
Secretaris Plaatselijk Belang Sloten

