Memo interactieve avond De Fryske Marren: Reuring en leefbaarheid in de kernen
28 november, Sint Nicolaasga.
Wat is van waarde
Infrastructuur
Fysiek
 Mobiliteit
 Bereikbaarheid
 Goede infrastructuur: wegen, fiets- en wandelpaden
 Fiets- en voetpaden (in stand houden)
Woon en leefomgeving
 Persoonlijke en sociale veiligheid
 Sociale cohesie is van belang x3
 Omzien naar elkaar
 Koesteren sociale samenhang (benutten en vernieuwen)
 Dorpshuizen als ontmoetingsplek en gemeenschapsgebruik
 Actief verenigingsleven
 Leefbaarheid voor jong en oud
 Jeugd/jonge gezinnen behouden in de dorpen
 Kwaliteit woonomgeving
 Openbaar groen
 Kwaliteit van het groen behouden en onderhouden
 Kwaliteit van leven, indicatoren Senior Living
Huisvesting
 Wonen
Kernen
 Leefbaarheid in kleine kernen
 Groenvoorziening in de woonkernen
 Elk dorp zijn eigen dorpshuis
Milieuaspecten, geluid, waterkwaliteit en licht
 Rust
 Veiligheid x3
 Veilige omgeving voor jongeren
Voorzieningen
 Voorzieningen (handhaven + borgen) x2
 Bibliotheek Balk
 Sport
 Goede onderwijsvoorziening (in dorp én gemeente) x3
 Behoud jeugdruimtes “keet”, opvang jongeren

Economie
 Lokale economie
 Werkgelegenheid x2
 Continuïteit werkgelegenheid
 Goed en actief jongerenwerk
 Bedrijvigheid
 Combinatie bedrijvigheid en wonen (mix)
Zorg








Welzijn
Gezondheidszorg
Voorlichting gezondheidszorg
Ouderenzorg in kleine kernen
Wilhelminaoord moet blijven!
Opvang asielzoekers/vluchtelingen!
Geestelijk welbevinden

Toerisme en recreatie
 Toeristische kernen
 Gastvrije houding t.a.v. toeristen
 Gastvrijheid dorpen t.o.v. gasten/bezoekers
 Natuur- en recreatiegebieden
Landschap
 Landschap
 Bos x2
 Groenvoorziening
 Water
Natuur
 Toegang tot natuur
 Natuurbehoud en biodiversiteit
 Groen en natuur behouden
Cultuurhistorische Waarden
 Cultuur
 Culturele voorzieningen
 Authenticiteit
 (Behoud van) Friesche taal

Wat moet er gebeuren





Emotie niet de boventoon laten voeren
Jeugd betrekken bij dit soort avonden
Jongeren betrekken! 20-40 jaar is ook jong
Vertaling project ‘Sloten de ideale stad’ fase 2

Infrastructuur
Fysiek
 Aquaduct A6, Skarster Rien x3
 Aquaduct Lemmer
 Berm gelijk met weg houden om onveilige situaties te voorkomen
 Verkeersremmende maatregelen rondom scholen/gymzalen, bijvoorbeeld Rottum
 Handhaving van 30 km/h in de kernen!
 Als handhaven te duur is dan fysieke drempels om de zoom!
 Wegen verbeteren
 Totale toegankelijkheid voor iedereen, ook mensen met kinderwagens en minder valide
mensen
 Lokale ontsluiting Bakhuizen-Joure
 Goede infrastructuur M.K.B. (midden en klein bedrijf) (E)
 Toegang tot natuur, wandelroutes en vaar/kanoroutes
 Betonnen groentegels langs drukke hoofdwegen
 Verlichting fietspaden en oversteekplaatsen
 Meer electrische oplaadpunten met oog op de toekomst dat er meer electrische auto’s en
boten zijn
 Veiligere fietspaden nu er 45 km/h fietsen komen
Digitaal
 Glasvezel mogelijk maken x3
 Glasvezel aanleggen grijze/witte gebieden
 Snel internet voor iedereen, ook buitengebied x2
 Bereikbaarheid in dorpen, 4G of hoger
 Communicatieve bereikbaarheid DATA verbeteren, b.v.b. glasvezel
 Bevorderen glasvezel ter verbetering van communicatiemiddelen
 Verbeteren digitaal netwerk, zoals de microfoon vanavond al aantoonde
Water
 Sint Nicolaasga in sloepenroute opnemen
 Sint Nicolaasga aan het water
Vervoer
 Andere soorten OV



Huisvervoer



Beter (=efficiënter) OV, niet meer vaste (lege) buslijnen maar met apps “uber bus”

Woon en leefomgeving
 Leefbaarheid voor jong en oud behouden of uitbreiden
 Sociale ontmoetingsplek jong en oud
 Continueren en zo nodig verbeteren sociale cohesie
 Sint Nykstermerke behouden (allegorische optocht)
 Onderhoud groenvoorziening
 Bijzondere positie van de stad sloten als één van de elf de meerwaarde versterken
 Verlichting in Sint Nicolaasga opknappen, zoals zelfde lantarens overal
 Sportvelden uitbreiden, levert tevens bouwterrein nieuwe woningen op. Zie dorpsvisie Sint
Nicolaasga 2012-2025
 Straten en stoepen verbeteren
Huisvesting
 Betaalbare (huur)woningen in de dorpen x2
 Zoveel mogelijk leegstand van woningen voorkomen, eventueel projecten er op zetten
 Woonbestemming geven aan leegstaande winkelpanden zodat de kernen niet leegtrekken
 Inbreiden van verschillende woonvormen binnen bestaande bebouwing, niet uitbreiden
 Levensloopbestendigheid van huizen
 Woningen voor jeugd
 Starterswoningen, zorgwoningen en levensbestendige woningen
Kernen
 Dorpshuizen breder inzetten en meerdere functies geven (bibliotheek, kookmiddag,
integratie en sociale cohesie)
 Actieve kern d.m.v. wonen, werken, recreëren en vrije tijd Balans zoeken Van 1 mans
bedrijf tot industrieterrein.
 Beter onderhoud groenvoorziening in de kernen, niet de burger wél de overheid
Milieuaspecten, geluid, waterkwaliteit en licht
 Veiligheid: alarmering onderling via app
 Handhaving van poepbeleid (ook mest)

Voorzieningen
 Vrijheid winkeltijden <ondernemersvrijheid> x2
 Winkelpanden behouden
 Behoud van onderwijs in Oosterzee
 Samenwerking bij de fusering van scholen
 Behouden van ontmoetingsplaatsen (dorpshuis, café)
 Hangplek met wifi in de dorpen als voorziening voor de jeugd
 Behouden/creëren ontmoetingsplek voor elk dorp
 Sociale ontmoetingsplekken, spelgelegenheid, dorpshuis, bereikbaar en goed onderwijs
 Behoud ontmoetingsplekken en meer plekken zoals kantines van bedrijven open voor
ontmoeting of lunch
 Verenigingsleven behouden, brengt reuring in de dorpen. Veel vrijwilligers.
 Voorzieningen niet kunstmatig in stand houden
 Kwaliteit boven kleinschaligheid (voorzieningen)
 Streven om de positie van de lokale supermarkt te versterken als nevenvestiging van
bijvoorbeeld Poiesz, dan meer bestaansrecht te bieden
 Faciliteren van clubs in de dorpen
 Stukje ondersteuning cultuur en sportorganisaties
 Invulling voormalig gemeentehuis Balk x2
 Brede school in cluster van dorpen
 Voorzieningen zondag open
 Jongerencentrum ‘de Wissel’
Economie
 Zorg dat bedrijven zich door kunnen ontwikkelen en groeien
 Continuïteit voor bedrijven, ook in de kleine kernen
 Meer vrijheid van ondernemen
 Ruimte voor bedrijvigheid lokaal ondernemerschap
 Industrie clusteren bij de drie hoofdkernen
 Decentrale werkplekken waar je kan inpluggen, niet reizen naar je werk
 Thuiswerken verder ontwikkelen
 Sint Nicolaasga: Zorg geeft tevens werkgelegenheid
 Als gemeente onderscheiden van landbouw, natuur en Biologisch boeren
 Leegstaande winkelpanden omvormen tot flexwerkplekken voor “thuiswerkers” (I.v.m.
glasvezelnet)
Zorg









Oog voor asielzoekers en vluchtelingen
Meer tolerantie
Klimaat scheppen van ‘zorg voor de zorg’, betrokkenheid stimuleren
Wilhelmina oord sociale bestemming behouden/geven
Inrichting zorgboulevard en zorgcoöperatie
Zorg voor ouderenwoningen en zorg x2
Aparte ouderenappartementen
Werken aan samenwerking maatschappelijke en culturele organisaties

Toerisme en recreatie
 Kwaliteit recreatieve voorzieningen versterken (gemeente eigendom)
 Recreatieve initiatieven positief en vlot ontvangen (ondersteunen)
 Beleid m.b.t. recreatie en toerisme moet breed weggezet worden in de gemeente
 Actief beleid toerisme
 Doelstellingen van aanjagers van het Tjeukermeer onderschrijven en uitvoeren
 Recreatieve mogelijkheden Oosterzee benutten
 Meer watersport in Joure
 Duurzaam watersport toerisme promoten
 Watertoerisme gecoördineerd stimuleren
 VVV, behouden en stimuleren gastvrijheid
 Randvoorwaarden voor recreatie op eilanden Tjeukermeer: Parkeerplaatsen, sanitair,
verlichting
 Campings en havens meer voorzieningen geven en hoger comfort niveau. Bijvoorbeeld
camperplaatsen
 Verblijfsvoorzieningen voor recreatie in Gaasterland verbeteren
 Faciliteren actievoeren voor recreatie ondernemers
 Fietspad rond het Tjeukermeer zorgt voor meer reuring in de dorpen rond het meer, ook in
Sint Nicolaasga x2 (waarvan 1x vermeld: “club van aanjagers van de Tsjûkemar”
 Koppelen van activiteiten en plaatsen/locaties die nu nog niet samengebracht worden
 Benutten water en natuur voor toerisme
Landschap
 Openbaar groen (onderhouden) als visitekaartje van de gemeente x2
 Beeldbepalende objecten van het dorp in goede staat behouden, ook als het particulier bezit
is
 Project “de Wielen” in Langweer bespoedigen, Rotte plek, Langweer moet weg
 Buitengebied zonder Lintbebouwing
 Buitengebied vrij houden van nieuwe bebouwing
 Behouden van doorkijkjes
 Behoud open landschap met karakteristieke bomen, bosjes én gebouwen
Duurzaamheid
 Energieneutrale gemeente x2
 Energieneutraal wonen
 Dorpen duurzaam
 Duurzaam en zelfvoorzienend, kleinschalige projecten toestaan
 Positieve houding t.o.v. particuliere initiatieven duurzame projecten
 Meer mogelijkheden kleine alternatieve energie
 Bij verbouwingen i.v.m. duurzaamheid en/of ouderenzorg ambtenaren positief meewerken
dus niet “nee, tenzij” maar “ja, mits”. Niet verschuilen achter lullige regeltjes, hervorming
van de handhaving
 Zonneweide
 Echt inzetten op schone energie, stoppen met bomen omhakken dat is slecht voor het milieu

Gemeentelijk
 Gemeente decentraliseren naar de drie kernen ook t.b.v. werkgelegenheid en fysieke
bereikbaarheid
 Morele en financiële steun gemeente
 Minder regelgeving voor sociale evenementen, meer tolerantie
 Gemeente moet faciliteren in plaats van dicteren, niet vergeten dat mensen er al over
hebben nagedacht. Durf dit ook eens ergens te proberen zonder dat het in alle 3 de
gemeentedelen mag.
 Dorpsvisies Meenemen
 Bestaande dorpsvisies meenemen, uitvoeren, ACTIE: gebruiken
 “Better Bakhúzen” meehelpen en financieren
 Jeugd alsnog betrekken bij de visie
 Projectontwikkelingen goed beschrijven en naleven
 Bezwaarschrift procedures inkorten
 Gemeente vereenvoudigen van aanvraag vergunningen m.b.t. activiteiten, zo motiveer je ook
de vereniging (Sint Nicolaasga)
 Er zijn nu veel vrijwilligers actief, vooral gepensioneerden (nu v.a. ong. 62 jr.), dit wordt 67
jaarbeleid hierop afstemmen
 Voorkom dat verantwoordelijkheden over de schutting van de gemeente naar Plaatselijk
Belang gaan
Cultuurhistorische Waarden
 Niet bezuinigen op culturele voorzieningen
 Gebouwen voor culturele zaken ondersteunen

