Memo interactieve avond De Fryske Marren: De grote kernen
14 november, Sloten.

Wat is van waarde?
Infrastructuur (I)
 Afslag A6
 Goede verbinding naar het westen
Waterentree
 Bereikbaarheid kernen vanaf het water
Vervoer
 Openbaar vervoer
 Gratis parkeren
 Behoud authentieke kernen autoluw
Woon en Leefomgeving (W)
 Behoud van groen in nabije leefomgeving
 Groenvoorzieningen behouden Lemmer
 Wandelpad om Sloten heen
 Leefbaarheid en veiligheid
 Het behouden van de huidige veiligheid
 Leefbaarheid, er is ook voor bewoners wat te doen (zoals cultuur)
 Jouster Kuierke (wandelpad)
 Geen fontein in de gracht
 Mooi centrum, veel activiteiten, blijven aanmoedigen
Huisvesting
 Welstandsadvies behouden
 Dorpskarakter, geen hoogbouw wél krachtige unieke elementen
Kernen
 De uitstraling van de kernen
 Karakter dorpskernen
 Lemmer oude dorpskern
 Gezellige dorpskernen
 Oude panden in kernen
Voorzieningen (V)
 Voortgezet onderwijs 2x
 Behoud onderwijsvoorzieningen 2x
 Voldoende dekkend onderwijs en ondersteuning, onderwijsspreiding
 Behoud verenigingen (en betaalbaar) sport, theater, dans
 De kracht van voorzieningen in de kernen: winkels, sport,
 Winkelaanbod
 Sportverenigingen/accommodaties 2x
 Genoeg ruimte voor sportiviteit
 Jeugdvoorzieningen
 Straatverlichting (I)
 Zwemplek Sleat
 Voor een avondje uit hoef je niet ver te reizen, het is in eigen kern te vinden
 Behoud verenigingen voor cultuur in de kernen

Economie (E)
 Werkgelegenheid voor alle niveaus
 Bestaande werkgelegenheid
 Winkelbestanden
 Toerisme behoudt werkgelegenheid
Zorg (Z)
 Verzorgcentra behouden
 Sociaal welzijnswerk Miks (Joure)
Toerisme en recreatie (T)
 Recreatie op alle vlakken binnen de gemeente
 Toerisme en recreatie van grote waarde
 Aantrekkingskracht met recreatieve voorzieningen (fietspaden, open landschap etc.)
 Watertoerisme Lemmer
 Recreatie is economisch van meer waarde gedragen voor beschermde stads en
dorpsgezichten
 Recreatie mogelijkheden nabij leefomgeving (W)
 Fietspaden/wandelpaden over de dijken (I)
 Lemsterstrand
Landschap (L)
 Diverse landschappen
 Bijzondere landschap van solitaire boom tot boomsingel
 Waterpartijen Joure
 Het Gaaster Landschap
 Openheid veenweidegebied
 Reliëf landschap behouden (egalisatie landbouw!)
 Natuur- en merengebieden met toeristische functie (T)
Natuur (N)
 Bestaande groenstrook niet bebouwen, wat groen is moet groen blijven. Lemmer
 Landschap zo laten, meer bloemrijk gras en geen bebouwing kust
Duurzaamheid (D)

Communicatie (C)
 De communicatie van de inwoners en gemeente
Gemeentelijk (G)
 DFM Faciliteert en subsidieert (kwalitatief) culturele activiteiten op initiatief inwoners.
Cultuurhistorische waarden (CW)
 Historische traditionele boerenerven
 Park Heremastate en anderen
 Monumentale panden en gemeentelijke monumenten
 Onderhoud en behoud van monumentale gebouwen
 Friese culturele uitingen: Tryater Sult
 Sfeer, cultuur, historische waarden, karakter Lemmer

Wat moet er gebeuren?
Infrastructuur (I)
Fysiek
 Aquaduct 6x
o Skarster Rien
o Scharsterbrug
o Rondweg margrietsluis
o A6
o Lemmer
 Bereikbaarheid/toegankelijker maken wegen 2x
 Verkeerstromen buiten de kernen houden of realiseren
 Verkeersdoorstroming verbeteren
 Bredere fietspaden
 Fietspaden veilig van de weg (Haulster weg)
 Fietspaden woon-werkverkeer-school
 Fietstunnels onder drukke en gevaarlijke wegen
 Verbeteren verbinding met de randstad
 Eenduidig verkeersbeleid (snelheidszones, duiding gelijkwaardige kruispunten)
 Verkeersveiligheid (tehuizen)
 Betere verbinding met Scandinavië en Duitsland
 Boulevard vuurtorenweg/industrieweg met tunnel (Lemmer)
Digitaal
 Glasvezel 6x
 Overal snel internet, niet via kabel.
 Snel internet
Waterentree
 Bereikbaarheid/toegankelijker maken (ook op) water 3x
 Centrum Joure vanaf water bereikbaar maken
 Entree Joure meer dan alleen sloepen (tot voorbij de kolk)
 Waterpoort entree lemmer ontwikkelen
 “Landtong” bij Lemstersluis herinvullen
 watertaxi
Vervoer
 Goed openbaar vervoer (I) 4x
 Flex transport binnen de gemeente (beltaxi e.d.)
 Mogelijkheden stopcontact electrische auto/meer voorzieningen electrische voertuigen 2x
 Centraliseren faciliteiten vereist optimale bereikbaarheid
 AutoWisselSysteem (V)
Woon en leefomgeving (W)
 Nieuwe vorm geven Douwe Egberts plein
 Herschikken Industrieterrein Lemmer
 Herschikken industrieweg/vuurtorenweg Lemmer
 Industrie verplaatsen en Industrieterrein inruilen voor wonen (Sewei/wilde Hornstersingel)
 Herinrichten kale plekken in dorpen
 Haskeplein verfraaien
 Bepaalde panden renoveren/aanpakken bv. Koopcentrum (Lemmer)
 Ontmoetingsplaatsen voor ouderen
 Ontmoetingsplaatsen voor verenigingen

 Ontmoeting in de wijkcentra
 Beheersen van overlast Kraaien/roeken en wilde katten
 Intensieve landbouw beperken (T)
 Groenonderhoud is belangrijk voor de beleving van de leefomgeving
 Duurzaamheid vergroten, meer mogelijkheden
 Aandacht voor schone leefomgeving (actief beleid)
 Tegengaan dorpskernen verpaupering (actief beleid)
 Woningen onttrokken aan het reguliere bestand (gem. handhaven)
 Ontmoetingsplaatsen behouden (Dorpshuizen, welzijn, bibliotheken) 2x (V)
 Mobiel (telefoon)vrije zones
 Samen eten, voor contacten (Z)
 Inbreiding in plaats van uitbreiding (bebouwing)
Huisvesting
 Huisvesting voor ouderen en juist ook voor jongeren 2x
 Woonvormen van ouderen en jongeren ter voorkoming eenzaamheid
 Senioren graag in gemeentehuis Balk 2x
 Betaalbare woningen en starterswoningen
 Sociale woningbouw in de kernen (Balk)
 Jongeren woon en werkplek bieden
 Voorzieningen voor ouderen appartementen
 Betere verdeling woningaanbod
 Panden geschikt maken voor wonen/oudere panden bewaren maar wel faciliteren
 Wonen in boerderijen, hele gemeente
 Aantrekken woningzoekenden (bv. Vluchtelingen)
 Verjonging door instroom
(V) Voorzieningen
 Winkelcentra bij leegstand, nadenken over inkrimpen van de centra
 Aantrekkelijker maken winkelgebied Joure deel Midstraat west tot aan Jouster Toer
 Koopcentrum Lemmer herinvullen
 Compacte winkelstraten
 Bibliotheek in postkantoor Lemmer
 Openbare toiletten Lemmer
 Centraal gemeentehuis binnen de gemeente
 Sportvoorzieningen clusteren (meer mogelijkheden, efficiënter)
 Jeugdsoos en sociale activiteiten ouderen
 Slecht weer voorzieningen ontbreken met name voor jeugd
 Voldoende onderwijs
 Betaalbaar theater ter bevordering van de sociale cohesie in Balk
 Andere uitgaansmogelijkheden voor de jeugd, dan alleen maar het café
 Goede voorzieningen zoals bv. Bibliotheek in stand houden (V)
 Behoud van winkels (ontmoetingsplek) (V)
 Creëer leerstoel waterrecreatie, scholing onderwijs
 Monitoring krimpeffecten
 Dorpshuis als dorpsvoorziening, leefbaarheid behouden
 Plek om je te laten informeren behouden (gemeente loket steeds minder open, alles digitaal)
 Huren winkelruimten betaalbaar houden, voorkom leegstand

Economie (E)
 Aantrekken bedrijven (hightech milieu, waterzuivering, recycling)
 Werken in buitengebied voor behoud leefbaarheid (b)
 Werkgelegenheid
 Bedrijvigheid stimuleren, banen Jongeren
 Mogelijkheid voor uitbreiding bedrijven aan huis (buitengebied, voor bestaande bedrijven)
 Onderwijs  Werkgelegenheid
 Zuigkracht MKB vergroten
 Versnipperde historische werkverbanden, tegengaan
Zorg (Z)
 Voldoende opvang voor zorg ouderen (W)
 Zorg ervoor dat ouderen betrokken blijven
 Welzijn en gezondheid bevorderende acties: Schuldhulpverlening, daklozen adres, zorg
 Visie op toename ouderen? Beleid, bereikbaarheid? (C)
 Van de gemeente een ‘blue zone’ maken
 Sluitende aanpak voor risico lopende inwoners: sociaal, gezondheid, ontmoeting
 Goede ouderenzorg (Z)
 Laaggeletterdheid
Toerisme en recreatie (T)
 Fietspaden voor recreatie
 Meer recreatieruimte op het water (W)
 Grote publiekstrekker creëren die altijd te bezoeken is
 Recreatie bevorderen slecht weer voorzieningen 2x
 Verlengen toeristisch seizoen d.m.v. faciliteiten innovatie in recreatie (V)
 Achterhaal reeds geschreven documenten over dit onderwerp, bv. Toeristische visie Lemmer
 Toerisme via sociale media aanspreken
 Voorzieningen voor surfers bij Mirns
 Cultuurgelden weer terug op de gemeentelijke begroting
 Evenementen structureren en stimuleren
 Kijk eens naar Noordpeil-drachten waterfronten, info wellicht nuttig
 Bij evenementen in de Midstraat (Zoals Joustermerke) langer op straat feest
Landschap (L)
 Verwijderen Bosschages aan de meren
 Herstel open landschap
 Aanzien Lemmer vanaf weg en water (W)
 Meer (aaneengesloten) Bos aanleggen (W)
 Landschap niet verprutsen zoals in Heeg
Natuur (N)
 De kracht van de natuur in de gemeente meer benutten
 Natuurbegraafplaats “de Roazebosk”
 Wij zijn de achtertuin van de randstad, maak de entree aantrekkelijk

Duurzaamheid (D)
 Duurzaamheid nog meer handen en voeten geven (Zichtbaar)
 De gemeente moet haar eigen gebouwen voorzien van zonnepanelen
 Binnen de gemeente moet meer gedaan worden in het kader van duurzaamheid
 Zoveel mogelijk meewerken met evenementen op duurzaam vlak
 Dorp energieneutraal maken
Communicatie (C)
 Klankbord groep Plaatselijk Belang Lemmer
 De kernen moeten elkaar zoeken, samenwerken
Gemeentelijk (G)
 De raad zoekt contact met de burger (C)
 Organiseer meer betrokkenheid burger in het proces, nu te weinig (C)
 Betrek bevolking bij cultuur- en natuurwaarden in hun plaats en omgeving (C)
 Klankbordgroepen voor betere samenwerking gemeente (C)
 Diverse organisaties raadplegen voordat er uitgevoerd wordt (draagvlak) (C)
 Communicatie met gemeente kan héél veel beter (C)
 Nieuwsbrief gemeenteraad (C)
 Gemeente omarmt en stimuleert initiatieven uit dorpen
 De gemeente moet rekening houden met innovaties op allerlei vlakken
 Betrek meer inwoners bij het groen beheer en behoud van bomen
 Soepelheid bestemmingsplan Lemmer
 Duidelijk kernen beleid Joure-Lemmer-Balk met uitstraling naar de dorpen en omkeer
 Ondersteunen vrijwilligers: Drukwerk, boekhouding, facilitair centrum
Cultuurhistorische waarden (CW)
 Monumenten behouden, ‘oude troep’ opruimen.
 Behoud van de Friese culturele uitingen zoals Tryater Sult etc.

Zie ook bijgeleverde memo van de GGD en gemeente DFM: 12 belangrijkste kenmerken van een
gezonde omgeving.

