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Plaatselijk Belang Sloten  
Opgericht 23 mei 1945  

  
Het bestuur 2018-2019:  

  
Het bestuur is 9 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 en andere Plaatselijk Belangen in de Gemeente. 
In deze overleggen is gesproken over de volgende onderwerpen. 

Bestuursoverleg met wethouder 
Tijdens het jaarlijkse overleg met de contactwethouder en dorpencoördinator in januari zijn 
een aantal zaken besproken. Op de agenda stond onder andere: het parkeerterrein bij de 
Rooms-Katholieke kerk, baggerwerkzaamheden, woningbouw, het van der Wal plein en het 
toiletgebouw van de jachthaven. 

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 2018 is besteed aan het Historisch Kijkfeest en de aanleg van een 
Jeu de Boules baan. 
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Daarnaast kan 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.  

Parkeerterrein Rooms-Katholieke kerk 
Het parkeerterrein is tijdens de wintermaanden een grote modderpoel. Het parkeerterrein 
zal aangepakt moeten worden. Op dit moment wordt er door de gemeente gezocht naar een 
bedrijf die dit zal gaan uitvoeren.  

Fontein / Herinrichting van der Walplein 
Vrijdag 18 mei was het ‘Kletterdei’! Op deze dag, vond de officiële opening van het project 
11Fountains plaats en werden de fonteinen in de Elfsteden feestelijk geopend.  
In Sloten werd de Kievitfontein geopend door het kunstenaarsechtpaar Lucy & Jorge Orta. 
De opening was in iedere stad van de Elfsteden live op grote schermen te volgen. 

De fonteincommissie en dhr. Plattel maken een ontwerp voor de herinrichting van het van 
der Walplein. Het is noodzakelijk dat de herinrichting van het van der Walplein op de 
kadernota komt. In het voorjaar zal de kadernota aangevraagd worden. Mits gehonoreerd 
zal het geld dan in 2020 beschikbaar zijn.  

The Colorfield Peformance 
Er zijn ruim 34.000 mensen bij The Colorfield Performance komen kijken. Het grote 
schilderijproject van kunstenaar Dirk Hakze ging in mei van start en half september waren 
alle 499 panelen beschilderd. Daarna konden mensen nog twee weken het kunstproject in de 
weilanden bij Sloten bekijken. In totaal hebben er 440 kunstenaars aan meegewerkt. 

Elfstedenzwemtocht 
Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtalent ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor onderzoek naar de genezing van kanker. Zijn ultieme doel was het zwemmen van de 
11stedentocht. Bijna 200 km zwemmen langs 11 steden in Friesland. Een unieke prestatie en 
een uniek evenement dat op 19 – 21 augustus heeft plaatsgevonden.  
De ‘Zwemtocht der Zwemtochten’ ging over meer dan zwemmen alleen. Er is ook stilgestaan 
bij wat het betekent om kanker te hebben en de onderzoeken die zo hard nodig zijn. Er 
waren in de verschillende steden uitgebreide podiumprogramma’s met gesprekken, columns 
en interviews met daarbij ruimte voor een lach en een traan. BN’ers en muzikale talenten 
traden op. Inmiddels is er een opbrengst van 5 miljoen euro bereikt! Mede dankzij de teams 
‘Snobsk64’ en ‘Dirk’ was de opbrengst in Sloten maar liefst € 169.339,- 

Toiletgebouw Jachthaven 
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De gemeente onderkent het belang van het toiletgebouw en dat het aan renovatie toe is. 
Inmiddels is er overleg en wordt er naar een oplossing gezocht worden voor het nieuwe 
seizoen. 

Baggerwerkzaamheden Sloten  
In 2018 zijn er metingen uitgevoerd om de waterdiepte te bepalen in de watergangen in en 
rond Sloten. Binnen Sloten is de sliblaag in de bevaarbare watergangen zo dik geworden dat 
er onderhoud moet uitgevoerd worden.  
Baggerbedrijf West Friesland zou de werkzaamheden, in samenwerking met Van der Meulen 
Woudsend en Pruim Baggertechniek uitvoeren. Er was ook al een vergunning aangevraagd 
voor een baggerdepot. Alleen staat de provincie dit niet toe. De bagger zal afgevoerd 
worden naar een officiële locatie van de provincie. Dit maakt het veel duurder, wanneer er 
nu gebaggerd wordt is onduidelijk. 

Aanleg Jeu de Boules baan 
Er is een projectaanvraag gedaan van het kernenbudget voor de aanleg van een Jeu de 
Boules baan. Deze is gehonoreerd. Er wordt nog gewacht op andere aanvragen, wij hopen in 
april te kunnen beginnen met de aanleg. 
Locatie van de baan is tussen de ingang van It Far en de Menno van Coehoornstraat. 
Onderhoud wordt door de initiatiefnemers uitgevoerd.  

Omgevingsvisie 
Er wordt door de gemeente gewerkt aan een omgevingsvisie. Reacties konden tot 16 
november jl. ingediend worden. Reactie van Plaatselijk Belang Sloten: 
Sloten 
De door u genoemde speerpunten met betrekking tot Sloten: 
-          het versterken van het beschermd stadsgezicht; 
-          het versterken de potentiële verbinding met andere bezienswaardigheden in het 
        merengebied; 
-          het verstevigen van de omringende oorspronkelijke omgrachting; 
-          en reconstructie van de oude stadspoort; 
-          het versterken van de wandel- fiets en vaarmogelijkheden in en rond de stad 
sluiten aan bij het in 2003 tot stand gekomen beleidsplan “Sloten, De ideale Stad” en onze 
toekomstvisie uit 2006. We kaarten de genoemde speerpunten regelmatig aan bij de 
gemeente. Wij zijn dan ook verheugd dat in het uitvoeringsprogramma van de concept 
omgevingsvisie als actiepunt is opgenomen dat er een onderzoek komt naar de opwaardering 
van Sloten. We gaan er dan ook van uit dat u de raad voorstelt hier (via de kadernota) 
middelen voor beschikbaar te stellen. 
  
Goed wonen 
Een ander actiepunt uit deze omgevingsvisie is het inzetten op doelgerichte woonruimte. 
Ook in Sloten is vraag naar betaalbare woningen. Aangezien deze er niet zijn vertrekken 
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deze woningzoekenden naar elders. We zullen uw onderzoek naar aanpassingen in de 
woningvoorraad met belangstelling volgen en verzoeken hier aandacht aan te schenken in de 
actualisering van de Woonvisie en de Strategische afwegingskader woningbouw. 

Woonvisie van De Fryske Marren / Woningbouw Sloten 
Er is door de gemeente gewerkt aan het opstellen van een nieuwe woonvisie. Reacties konden 
tot 3 januari jl. ingediend worden. Reactie van Plaatselijk Belang Sloten: 
Uit de woonvisie van de gemeente De Fryske Marren blijkt dat de gemeente zich 
de komende jaren qua bouwplannen vooral zal richten op de drie grote kernen: Balk, Lemmer 
en Joure. De kleine kernen, waaronder Sloten, worden qua woningbouw aan een streng 
regime onderworpen. De gemeente neemt hierin geen enkel risico en initiatieven liggen 
vooral bij particulieren. De gemeente neemt niet over en dit alles moet passen binnen 
bestaande afspraken over bouwruimte. Wij betreuren dat de gehele woonvisie gericht is op 
de drie grote kernen en onvoldoende aandacht is voor de kleine kernen als Sloten. 
In de stad Sloten is behoefte aan een uitbreiding van de woningvoorraad. We zien dat de 
jongeren wegens gebrek aan (huur)woningen vertrekken en dit heeft weer grote gevolgen 
voor de leefbaarheid. Wij vinden dat de gemeente moet waarborgen dat ook in de kleine 
kernen voldoende uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst zijn en de focus ook moet 
leggen op bouwen voor jongeren/jongere gezinnen in de kleine kernen als Sloten. Ook moet 
de gemeente in samenwerking met de woningbouwvereniging zich inzetten voor het 
realiseren van meer goedkope huurwoningen. 
Tenslotte adviseren wij de gemeente een woningbehoefte onderzoek te doen gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de gezins samenstelling, de huisvestingssituatie, de woonwensen en 
het verhuisgedrag binnen de gemeente De Fryske Marren.  
Het gesprek met de wethouder heeft in elk geval opgeleverd dat de gemeente onze ideeën 
zal gaan bekijken, zowel het onderzoek naar gezin samenstelling als ook naar een geschikte 
locatie.  

Zonnepanelen 
In 2018 heeft Plaatselijk Belang een enquête gehouden om te peilen of er in onze stad 
interesse is voor collectieve zonne-energie, zonnepanelen op 1 dak. Doordat velen 
enthousiast en positief hebben gereageerd is er op 1 februari jl. een informatieavond 
georganiseerd.  
Tijdens deze avond was de Energie Coöperatie Gaasterlan (ECG) aanwezig. De ECG is een 
enthousiaste groep mensen die, samen met haar leden, duurzame energie wil leveren. De ECG 
staat voor Duurzaam, Transparant en Lokaal. 
Op deze avond werd o.a. ingegaan op wat de ECG voor ons kan betekenen, wat duurzame 
energie ons oplevert, waarom een energie coöperatie, waar worden de zonnepanelen 
geplaatst, hoe kan je meedoen, wat kost het en wat levert het op, etc. Inmiddels is er een 
werkgroep opgericht die de mogelijkheden zal onderzoeken. 

Wijkschouw 
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Tijdens de wijkschouw zijn onze zorgen uitgesproken over het groen onderhoud door de 
Gemeente, de herinrichting van het van der Walplein, bebording, parkeerplaats bij de 
Rooms-Katholieke Kerk. 

Sloten, februari 2019
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