Notulen Jaarvergadering 2018
Plaatselijk belang Sleat
Datum: 9 maart 2018
Aanwezig: Klaas Knobbe, Durk Durksz,Hans Lington, Kees de Groot, Henk de Jong, Henk
Brouwer, Sippie Reekers, Rene Kuijl, Siete Muizelaar, Roel Roelvink, Menno Knot, Haaije de
Jong, Jochum Meester, Hester Tadema, Hilde de Haan, Ron Hottinga, Eric Witting, Walter
Tromp, Pieter Risselade, Feikje Brouwer-Seffinga, Sjoerd Seffinga, Wolly Kraak, Wendy Vis.
Bestuur: Theo Vis(voorzitter), Gert-Jan Bennema (penningmeester), Gerrit Knot, JanSikke Poortema, Wietske Borger (secretaris)
Penningmeester:
Het bewonersbudget van 2018 is besteed aan het verlichtingsplan. Gert-Jan Bennema legt
verder uit wat er aan geld is ontvangen en uitgegeven. Pieter (kascommissie) verleent
decharge. Sietske de Graaf en Hartman Feenstra zijn vanaf nu de kascommissie van het
plaatselijk belang. Sjoerd Seffinga is reserve.
Parkeren/verkeer:
Het is een stuk beter geworden, dankzij de “verboden in te rijden” borden. Er wordt
aanzienlijk minder door het centrum van Sloten gereden (door toeristen).
Stroompunten recreanten:
Er zijn te weinig stroompunten. Hier is het plaatselijk belang mee bezig. De gemeente
heeft toegezegd meer stroompunten aan te leggen.
Recreatievisie:
Het plaatselijk belang heeft een aanpassing ingediend voor de recreatievisie van de
gemeente. Hierin stond namelijk dat Sleat een soort “rustgebied” moet zijn. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Bestuur molen:
Het bestuur van de molen is weer op volle sterkte. Hilde de Haan verteld over de molen.
De molen viert haar 90-jarige bestaan op 12 mei 2018. Ook zal er een start worden
gemaakt met het werven van donateurs. Er is een actie met Plus supermarkt gedaan, er is
€450 opgehaald. Er is een nieuw restauratieplan voor de komende 5 jaar opgesteld.
Bestuur plaatselijk belang:
Jan-Sikke Poortema is herkiesbaar. En iedereen is het eens dat hij in het plaatselijk belang
moet blijven. Applaus!
Zwemgelegenheid De Baaier:
Gerrit deelt mee dat het financiële plaatje rond is. Er wordt nieuwe bestrating aangelegd.
De wc wordt opgeknapt.

Watersportvereniging Sleatemermar:
Eric Witting, bestuurslid van Watersportvereniging Sleatemermar deelt mee dat zij op zoek
zijn naar een nieuwe voorzitter.
Muziekvereniging Sted Sleat:
Het gaat heel goed met de muziekvereniging. Ze zijn wel op zoek naar oud-papier vrouwen
en mannen.
Sociaal Cultureel Centrum Poarte:
Het gaat goed met de Poarte. De activiteiten die georganiseerd worden, worden goed
bezocht. Op 5 mei staat er een playbackshow voor de kinderen op het programma.
Hiervoor zoeken ze nog vrijwilligers.
Rond de stad varen:
Theo Vis probeert een projectgroep samen te stellen voor het nieuwe project: “Rond de
stad varen”.
Colourfield Perfomance
Theo Vis deelt namens Dirk Hakze mee dat er inmiddels 500 kunstenaren zijn gevonden. En
dat het goed gaat met zijn project.
Culturele hoofdstad:
Naast de snackbar (By de Brêge) komen vlaggen i.v.m. Culturele hoofdstad.
Jeu de boules baan:
De Jeu de boules baan komt naast de brug.
Reünie commissie Sleat:
De reünie commissie Sleat wil stoppen. Aan de herhaaldelijke oproepen voor nieuwe
bestuursleden, is helaas nog geen gehoor gegeven.
Historisch kijkfeest:
Het historisch kijkfeest is op 2 juni 2018. Er worden 10 tot 20.000 mensen verwacht.
Zwem 11-stedentocht:
Maarten van der Weijden gaat op 18 augustus 2018 proberen het wereldrecord afstand
zwemmen van 101,9km te verbreken. Gedurende 3 dagen en nachten gaat hij non-stop de
11-stedentocht trachten te zwemmen. De finish zal zijn op 21 augustus in de Prinsentuin te
Leeuwarden. Dit alles is om geld in te zamelen voor het Kwf.
In Sleat kunnen mensen ook meedoen. Iedereen kan 500meter of 2km mee zwemmen met
Maarten. In Sleat zijn 2-teams die mee zwemmen: team Snobsk64 en team Dirk.
11-Fountains:

De fontein voor Sleat is inmiddels gegoten. En heel mooi geworden. Medio april komt er
een groot gat voor de Dagwinkel. Waar een betonnen bak in wordt geplaatst en pompen.
Op 18 mei 2018 om 16 uur is de officiële opening door de kunstenaars. Er is eten en
muziek.
Er zal een “maquetteschip” rondvaren in Friesland. Op dit schip kun je maquettes bekijken
van alle 11 fonteinen. Meer info op: 11-fountains website.

Van der Walplein:
Het Van der Walplein wordt voorlopig niet opnieuw ingericht. Henk Brouwer is benieuwd
hoe het plein eruit komt te zien. Theo Vis geeft aan dat de pleincommissie hiermee bezig
is.
Fontein commissie wordt plein commissie
De fontein commissie wordt plein commissie. En bestaat uit dezelfde mensen: Rudi
Leegstra, Wencke Poortema, Rene Kuijl en Theo Vis.
Rondvraag:
Hans Lington merkt op dat er een ongeluk op de rondweg is gebeurd. Mede door de hoge
stoeprand. Theo Vis reageert dat dit al vaker is besproken, maar dat hier weinig aan te
doen valt. De stoeprand is functioneel.
Sippie Reekers vraagt zich af of er al concrete plannen zijn voor een collectief
zonnepanelen project in Sleat. Durk Durksz wijst op de Sinnefjilden (beleidstuk). En dat er
geen zonnepanelen mogen op historische gebouwen. Theo Vis voegt toe dat er in
Tjerkgaast zonnepanelen zijn geplaatst bij Tjitte de Wolf. Hier hebben 10-12 mensen sinne
certificaten gekocht. Welke daken in Sleat gebruikt mogen worden voor zonnepanelen is
nog onduidelijk.
Voor Sleat kunnen verschillende opties worden bekeken. Zoals: de fabriek, sporthal,
bedrijfsloodsen.
Menno Knot geeft aan dat het onderhoud van de historische lantaarnpalen droevig is. Het is
van belang ze recht te zetten en schoon te maken.
Hester Tadema geeft aan dat het handig zou zijn als, in het hoogseizoen, er een extra
afvalcontainer geplaatst wordt bij de Malle Mok. Gezien de enorme troep naast de huidige
container. Gerrit geeft aan dat hier inderdaad een container bij zou komen.
Pieter Risselade brengt in dat de schelpen paden toe zijn aan onderhoud. Theo Vis geeft
aan dat het plaatselijk belang hiermee bezig is.
Wolly Kraak heeft gemerkt dat er regelmatig vrachtwagenchauffeurs overnachten op de
Loswal. Is hier zomers een verbod op vrachtauto’s mogelijk, vraag Wolly. Theo Vis geeft
aan dat we hiermee aan de slag gaan.
Feikje Brouwer geeft aan dat het onkruid, met name zomers, geen gezicht is. Ook de
verkeersborden zijn vies.

