Jaarverslag 2019 - 2020

Plaatselijk Belang Sloten
Opgericht 23 mei 1945

Het bestuur 2018-2019:
1. Theo Vis

Voorzitter
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Penningmeester
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Secretaris

4. Hester Tadema

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 en andere Plaatselijk Belangen in de Gemeente.
Bestuursoverleg met wethouder
Tijdens het jaarlijkse overleg met de contactwethouder en dorpencoördinator in juli zijn
een aantal zaken besproken. Op de agenda stond onder andere: het parkeerterrein bij de
Rooms-Katholieke kerk, baggerwerkzaamheden, woningbouw, het Van der Walplein en het
toiletgebouw van de jachthaven en het parkeren van vrachtwagens op de Loswal.
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 2019 is besteed aan een materiaalbank bij de Jeu de Boulesbaan en
een picknickbank bij de molen,de rest wordt doorgeschoven naar dit jaar.
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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.
Vanuit het projectenbudget is dit jaar een behoorlijk bedrag uitgekeerd voor het vervangen
van de damwand en de aanleg van een jaagpad bij de Boerderij aan de Haverkamp.

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 eerst uitgezocht
hoe het parkeerterrein hersteld kan worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. In
overleg met plaatselijk belang en de vrienden van Sloten zal dan een passende oplossing
gevonden worden. wat ons betreft bestraten met gebakken klinkers.
Fontein / Herinrichting van der Walplein
Het ontwerp voor de herinrichting van het van der Walplein werd op 21 november jl.
gepresenteerd. De inloopavond werd goed bezocht. Tijdens de presentatie bleek ook dat de
nieuwe inwoners van de Haverkamp bereid zijn om d.m.v. grondruil het jaagpad langs hun erf
toe te staan. De gemeente is akkoord en wil hier hun medewerking aan verlenen. De aanleg
van het jaagpad zal gecombineerd worden met de reconstructie van het van der Walplein.
De werkzaamheden zullen in het najaar van start gaan.
Sloepenhaven
Kleine bootjes, die onder de vaste brug van de Rondweg doorpassen, kunnen door het
centrum van Sloten varen. Vooral sloepen maken gebruik van deze doorvaart. Echter door de
hoge kades kunnen de recreanten niet op de wal komen. Daarom hebben wij als plaatselijk
belang in samenwerking met de vrienden van Sloten , het plan een sloepenhaven te realiseren
in de zwaaikom langs de Rondweg van Sloten. Sloepen en kleine bootjes kunnen hier
aanleggen waarna de recreanten de stad in kunnen.
Inmiddels is de IMF (Iepen Mienskipsfûns) aanvraag voor de sloepenhaven gehonoreerd.
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.
Onlangs zijn de baggerwerkzaamheden van start gegaan.
Toiletgebouw Jachthaven
De gemeente onderkent het belang van het toiletgebouw en dat het aan renovatie toe is.
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Eind 2019 is er een nieuw toiletgebouw geplaatst, dat er prima uitziet en de komende jaren
in de behoefte zal voorzien.
Liggeld verordening
De gemeente zal vanaf 2020 liggeld vragen op meerdere ligplaatsen in Sloten. Binnenkort
ontvangt u informatie over de toegewezen ligplaatsen en tarieven. De gemeente is in de
informatiefolder erg onduidelijk over waar er liggeld moet worden betaald. In principe komt
het er op neer dat waar de kades rood getekend zij dat daar liggeld wordt geheven. Waar
niets staat mogen ook GEEN boten liggen. Tevens is de maximum breedte van de boten
gesteld op 2.50.
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. Helaas werd dit doel in 2018 niet bereikt. Op 21 juni jl. deed hij opnieuw een
poging, die dit keer werd volbracht.
Maarten zal in de zomer van 2020 opnieuw de Elfstedentocht organiseren, ditmaal zal de
tocht in estafettevorm worden gezwommen. Met de tocht wordt opnieuw geld opgehaald
voor onderzoek van kanker. De tocht vindt plaats van 28 tot 31 augustus.
Daarnaast zal zwemmer Stefan van der Pal komende zomer ook de Elfstedentocht gaan
zwemmen. Stefan wil geld ophalen voor onderzoek van kanker bij kinderen.
Op 2 juli a.s. begint hij aan de tocht.
Orange the world
Een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Het oranje uitlichten van een
gebouw of landmark is een vast onderdeel van Orange the world. Zo laten overheden zien
dat zij de strijd tegen geweld steunen. Van 25 november tot 11 december kleurde de fontein
in Sloten oranje.
75 jaar vrijheid
In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. 75 jaar vrijheid: belangrijk om bij
stil te staan en te vieren! Daarom vinden er zowel landelijk als ook lokaal verschillende
activiteiten plaats. Ook in onze gemeente zijn er diverse plannen en heeft de gemeenteraad
geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van lokale activiteiten rondom 75 jaar vrijheid.
Op zaterdag 18 april a.s. organiseert Plaatselijk Belang de viering van 75 jaar vrijheid Sleat.
Het programma volgt binnenkort.
Aanleg jeu de boulesbaan
In het voorjaar is door een groep enthousiaste vrijwilligers de jeu de boulesbaan in het Far
aangelegd. Dit is een aanwinst voor de stad en er wordt dan ook regelmatig een potje
gespeeld. In dit jaar zal er nog een materiaalbank worden geplaatst.
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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 2019 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.
Momenteel werkt Plaatselijk Belang aan een enquête omtrent de woningbehoefte in Sloten.
Binnenkort kunt u deze enquête verwachten.
Glasvezel
Ondanks de gehouden voorlichtingsavonden en misbruik van de buurtpreventieapp, waren er
in Sloten niet voldoende aanmeldingen om over te gaan tot het aanleggen van glasvezel in de
hele stad. De omgeving van de school en de jachthaven worden wel aangesloten op
glasvezelnetwerk.
Zonnepanelen
Inmiddels is de cooperatie opgericht die de zonnepanelen gaan plaatsen op het dak van de
nieuwe loods van Theo Vis aan de jachthaven. Als alles goed gaat zijn alle beschikbare
panelen verkocht. De voorbereidingen voor de plaatsing zijn in volle gang.
Jan Sikke Poortema neemt namens Plaatselijk Belang zitting in het bestuur van de nieuwe
cooperatie Sinnich Sleat.
Antennes KPN en T-Mobile
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Bij plaatselijk belang zijn aanvragen binnengekomen voor het plaatsen van antennes van KPN
en T-Mobile op de fabriek. Hier zijn wij mee akkoord gegaan. Onduidelijk is nog wanneer dit
gaat plaatsvinden.
Overlast parkeren vrachtwagens op de Loswal
Plaatselijk Belang heeft overleg met de gemeente en 2 verkeersdeskundigen gehad.
Uitkomst van dit overleg, een bord : verboden voor vrachtwagens, is een negatief bord, en
dat vinden de verkeersdeskundigen dus niet wenselijk. Er is 1 parkeerplaats speciaal voor
vrachtwagens aangelegd. Daarnaast is door de gemeente onderzocht of vrachtwagens op
het parkeerterrein bij VV Sleat mogen parkeren. Het bleek dat vrachtwagens hier maximaal
3 dagen mogen staan.
Plaatselijk Belang heeft een aantal gesprekken met gemeente en fabriek over dit probleem
gevoerd, maar tot op heden geen definitieve oplossing.

Zwaar verkeer binnenstad
De proef met tempex in de Koestraat is geslaagd. Inwoners geven aan dat er sprake is van
minder trillingen in huis en geen uitdijende scheurvorming in de muur aan de straatzijde.
De gemeente wil nu nog met de horeca in overleg over het evt. indienen van tijdzones voor
de bevoorrading van de horeca.
Tot dusver hebben wij hierover nog geen informatie ontvangen.
Wijkschouw
Tijdens de wijkschouw zijn onze zorgen uitgesproken over het groen onderhoud door de
gemeente, bestrating Bolwerk Zuidzijde, roekenoverlast, toestellen speeltuinen,
parkeerterrein bij de Rooms-Katholieke Kerk en zitbankjes bij de molen.
Sloten, februari 2020
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