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Vraag 1: wat is van waarde?
INBRENG VIA PROJECTWEBSITE

Vraag 2: waar is actie nodig?
Betere GSM ontvangst in Echtenerbrug en 4G.

Bij de ontwikkeling van Broek-Zuid worden momenteel nog plannen gebruikt met
gasvoorziening.....Deze plannen zouden in het kader van klimaat en duurzaamheid toch
echt moeten worden aangepast.
Werken met zonnepanelen voor opwekking energie/ gebruik warmtepompen en dus
koken op inductie zou toch wel het minste zijn wat je bij de aanleg van de nieuwe wijk zou
kunnen doorvoeren.
Ik zeg: ook in De Fryske Marren nieuwe woningen/ wijken gasvrij bouwen.
Broek-Zuid ontwikkeling gasvrij.
De rust en stilte die er tot een aantal jaar geleden waren, zijn voor heel NL van grote
waarde, want waar in NL is het nog stil?
Wat voorheen een rustige weg was voor wandelaars en fietsende toeristen
(Huningspaed Oudemirdum) is uitgegroeid tot een (zeker met mooi weer) racebaan voor
knetterende motoren, tientallen solexen, dafjes uit, eendjes en allerlei oldtimer vieze
auto's, trekkers, ownersclubjes, en brommers die de steden straks niet meer inmogen.
Een waarde van het platteland, stilte, is hiermee opgegeven voor toeristische euro's. Het
stinkt, het maakt herrie.
Geluidarm asfalt en andere strepen op de weg (smal middengedeelte, aan beide kanten
ruimte voor fietsers?) zou het leven aan Huningspaed prettiger maken, en veel veiliger (!)
voor de weggebruikers. Idee?
- Aquadukt A6 ter hoogte van Scharsterbrug
- Zwerfvuil
- Meer bomen
Voorzie de A6 van een geluidsscherm waar deze het Tjeukemeer kruist. Dat zou de
beleving van het Tjeukemeer als watersport en recreatiegebied sterk verbeteren.
Mobiel bereik telefoon. GSM mast bij het voetbalveld in Delfstrahuizen , of ergens anders
in de buurt zodat Echtenerbrug geen witte stip met slechte bereikbaarheid voor GSM
meer is.
Fiets paden Bv Rijsterbos Achter de camping de Witteburg langs Van Rijs naar Mirns en
Van Mirns naar Oudemirdum Er komt steeds meer recreatie Van af de Veronica boerderij
naar Griene Leane
Inspraak bij beslissingen op diverse nivo's
De "Gemeenteraad" staat in dienst van de inwoners of m.a.w. Zij moet de bevolking
faciliteren.
Dus met aandacht luisteren naar wat mensen willen; "de Gemeente" staat m.i. ver van
de bewoners
Het gevoel van daar wordt beslist maar niet geluisterd; hoor ik nog al eens; (inspraak is
alleen voor een gevoel te geven)
Er moet paal en perk worden gesteld (liefst algemeen verbod) op het gebruik van open
haarden. In elk geval niet gebruiken met minder winde dan bft 5.
Open haarden vervuilen in hoge mate de lucht. Er komt veel fijnstof vrij en ook
kankerverwekkende stoffen zoals teer.
Het verpest de lucht en het is onmogelijk overdag de ramen van de slaapkamer open te
laten staan en 'snachts met open ramen te slapen. Gevolg van open haarden: stank,
benauwdheid, allergie, hoofdpijn, slapeloosheid, etc. Er zijn bij ons in de straat zelfs
mensen die de open haard als hoofdverwarming gebruiken zodat het altijd stinkt, etc.
Alle bossen van Gaasterland, Elfbergen,enz.. Rond Oudemirdum moet de stilte in de
bossen behouden blijven, stilte is erg kwetsbaar en zeer zeldzaam in Nederland.
Voorbeeld Elfbergen en de bossen dicht bij Oudemirdum zijn stil.
Tegenvoorbeeld, de Wildemerk is niet stil, er loopt een provinciale weg langs EN zomers
varen er veel lawaaibootjes.
Stilte moet met actief beleid behouden blijven.
Dus geen motorcrosbaan in dit stille gebied, zo'n crosbaan zou in de buurt van een
drukke weg moeten bijvoorbeeld.
Graag veel aandacht hiervoor.
Dorpen die direct aan het water gelegen zijn en waar de inwoners (dus niet de
recreanten) toegang blijven houden tot het water (ipv een schil van recreatiewoningen en
horeca)
Verduurzaming door meer bomen; plant zgn. dorpsboomgaardjes. Als voorbeeld de
skeeler/ijsbaan van Terherne. Door heuveltjes op te werpen met op de top appel, peer,
kers in het middenterrein kan er een parkachtig geheel gemaakt worden waar inde
winter (bij vorst) ook nog leuk rondgeschaatst kan worden (ipv telkens een rondje ...
Bijkomend voordeel; de baan ligt eerder dicht ivm minder golfslag en windwakken ...
Dorps wonen in het centrum laten prevaleren boven wonen in een attractiepark.
Inwoners van watersportdorpen hoeven niet in de zomer hun huis uit te vluchten ivm
overijverige uitbaters en losgeslagen watersporters die de hele zomer feest vieren.
Recreatie prima, maar leefbaarheid bovenaan!
Het zou in allerlei opzichten heel mooi zijn als er in elk geval in Joure een kinderboerderij
kan worden aangelegd.
Dit is goed voor de beleving van natuur door (jonge) gezinnen, biedt werkgelegenheid
voor b.v. arbeidsgehandicapten en is goed voor sociale contacten.
Wellicht is het grasveld waar vroeger de Zuiderveldschool stond, een geschikte locatie
hier voor (dicht bij de Brede School en bij de Talant woningen).
Er is erg weinig bos in onze gemeente. Ik zou pleiten voor aanleg van meer bos in de
omgeving van Joure. Een mogelijkheid zou zijn de grond die vrij komt na de herinrichting
van knooppunt Joure daarvoor te bestemmen. Bos voorziet in een recreatieve functie.
Bosaanleg haalt CO2 uit de atmosfeer. En na verloop van tijd kan hout als brandhout
verkocht worden aan de inwoners die op die manier willen besparen op fossiele
brandstoffen. Misschien een onderdeel van een energie-neutrale gemeente.
Ten zuiden van Foodbar Picknickers (Heerenzijlbrug) is een groot gebied waar men kan
parkeren. Echter is er al ruim 15 jaar niets gedaan aan het onderhoud van de
parkeerplekken en zijn inmiddels alle bermen kapot gereden. Hierdoor ziet de omgeving
er erg rommelig uit. Helemaal in het laagseizoen.
Er komen gedurende zes maanden per jaar ontzettend veel toeristen naar deze plek om
hun bootje in en uit te laden (waarvan vervolgens de auto en trailer geparkeerd moeten
worden), te genieten van de omgeving (over de dijk lopen langs de Zoute Poel en
Goingarijpster Poelen/Sneekermeer), maar ook om naar Foodbar Picknickers te gaan
om te lunchen of dineren. Het is een ontzettend drukke locatie waar veel te weinig,
goede parkeerplekken zijn. Wat nodig is, is dat de gebieden die bedoeld zijn om te
parkeren opnieuw verhard worden en alle bermen rondom dit gebied ook het nodig
onderhoud krijgen. Deze locatie is een fantastische toeristische trekpleister voor de
gemeente, laten we dat zo houden!!
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Ik heb meer een vraag aan de gemeente over statushouders en versterken positieve
relatie met sociale huurders. Geachte gemeente,
Aan de hand van de inwonersenquete zijn er wellicht interessante resultaten geboekt. Ik
ben met name geinteresseerd in de relatie tussen sociale huurders en statushouders.
Elke gemeente heeft een opgave om statushouders van huisvesting/woningen te
voorzien. Zo ook de Fryske Marren. De Fryske Marren heeft al een locatie onderzoek
gedaan. Ik ben momenteel op zoek naar een woonbehoefte onderzoek naar de sociale
huurder in deze gemeente. Zijn er bijvoorbeeld koppelingen te maken met sociale
huurders die positief tegenover statushouders staan of juist negatief (bij voorkeur
positief). Als er positieve koppelingen te maken zijn tussen sociale huurders en
statushouders, hoe kunnen we dan de woonwensen en omgevingswensen optimaliseren
van sociale huurders. Gemeenschappelijke ruimte voor educatie, voorlichting,
ondersteuning, wegwijs maken etc. ZIE BIJLAGE
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Wij maken ons ernstig zorgen over het cultuurbeleid in de gemeente. In geen van de
uitnodigingen voor bijeenkomsten wordt cultuur genoemd. In geen van de
voorstellen/ideeën wordt er iets gezegd over cultuur terwijl het zo'n grote rol heeft in onze
samenleving. De verenigingen doen goed werk als het gaat om jongeren betrekken bij
cultuur. Doen goed werk als het gaat om ouderen een fijne middag of avond te bieden.
Na de bezuinigingsronde en het afbraakbeleid van de afgelopen jaren wordt het hoog tijd
dat gemeente De Fryske Marren ook haar cultuur behartigt. In ons geval gaat het vooral
om een deugdelijke repetitieruimte zonder dat er de hoofdprijs betaalt wordt aan huur.
Immers dit zijn zaken die ook voor de sociaal financieel zwakkeren in onze samenleving
bereikbaar moeten blijven. Wij doen een oproep aan de gemeente om het plan van wat
nu nog de oude evenementenhal is te omarmen en te ondersteunen. Tevens is dit een
unieke kans om een goede concertzaal/theaterzaal in Joure te krijgen.
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De Hoitebuursterbutenpolder is al diverse malen overspoeld met natuurplannen,
allemaal niet gedragen door de streek. Nu is er een initiatief opgepakt hier met alle
betrokken grondeigenaren een plan te ontwikkelen. Dit vordert gestaag. Er is een
schetsplan goedgekeurd door alle betrokkenen, waaronder: Fryske Marren,
Rijkswaterstaat, Fryske Gea, het Wetterskip en de agrariers. Dit plan is ambitues qua
natuurdoelen, maar een prachtig plan waarin samenwerking tussen landbouw en natuur
centraal staat. Het gebied wordt vergroot in het Ijsselmeer wat kansen biedt voor een
natuurlijke oever, vernatting van de uitbreiding en tevens opwaardering van de
paaiplekken voor diverse vissoorten. Ook de recreatieve kant zal worden versterkt in de
vorm van de Hege Gerzen, dieper zwemwater en een versterking van het strand. Ook de
landbouw in het gebied zal een structuurverbetering ondergaan, zowel qua aantal
hectares, qua landschappelijkheid, qua landbouw inclusief natuur en zeker qua
regelgeving.
de rigide houding tov ontwikkelingen in het buitengebied. dwz als het om recreatie gaat.
als het om boerenbedrijven gaat is veel mogelijk, ook enorme schaalvergroting.
tegelijkertijd behoud van het buitengebied. dus kleinschalige ontwikkeling
(verblijfs)recreatie toestaan, bijvoorbeeld bij bestaande boerderijen. economisch gezien
belangrijk: biedt potentiele gasten meer mogelijkheden om in ons mooie (buiten)gebied
te verblijven. daar komen de mensen ook voor: dat is Fryslan.
Graag de parkeerplaatsen op de Schulpen/Burg.Krijgerplein verwijderen. Het lijkt net
alsof daar auto's voor de brug staan, terwijl ze in werkelijk daar geparkeerd staan. Dit
werkt erg verwarrend. Het liefst Bur.Krijgerplein en de Schulpen/Oude Sluis vrij van
parkeerplaatsen.
Aan het begin van de Melkweg in Lemmer staan aan beide kanten bordjes die aangeven
dat de wijk de Brekken een 30 kilometer zone betreft. Deze snelheid wordt echter in de
wijk door niemand aangehouden. Op de Melkweg wordt enorm hard gereden, ook bij de
school en het winkelcentrum. Misschien goed om extra bordjes te plaatsen om de
snelheid aan te geven? En om hierop te handhaven?
zie bijlage voor mijn inbreng. Is van toepassing voor de gehele gemeente. Blijkbaar
moet het aan een plaats gekoppeld worden????
De Roomse Singel tussen Ouwster-Nijega en de Skarster Rien. Dit pad is eeuwen oud:
het bestond al in 1580 en werd na het verbod op de uitoefening van de katholieke
godsdienst gebruikt door katholieke inwoners van de Ouwstertrijegeaën elke zondag
naar Joure en sinds 1690 naar een schuilkerkje op de heide bij Sint Nicolaasga te
trekken. Tegenwoordig ligt het pad er slecht bij, vol brokken dakpan, onkruid en stenen.
Volgens mij ligt het pad op privégrond, maar het kan een prachtige fietsroute zijn om van
Sint Nicolaasga naar het zuiden van de gemeente te gaan. De onbegaanbaarheid is
door Plaatselijk Belang Ouwstertrijegeaën en Scharsterbrug al eerder aangekaart.
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De Buorren is de hoofdstraat van Langweer. Een gezellige plek waar in de zomer veel
activiteiten plaatsvinden zoals met het SKS Skûtsjesilen en ook in de winter met
bijvoorbeeld de kerstmarkt. De straat is met zijn oude bomen en panden erg pittoresk en
daarom van grote waarde.
De Groene Molen, een oud poldermolentje van Joure aan de kop van de Jouster haven.
Het is de enige die nog bewaard bleef hier. Ooit had elk molentje van Joure een eigen
kleur, zo waren er ook een zwarte, gele en rode. Nu is enkel de groene nog over.
De klokkenstoel in Ouwster-Nijega. In 1712 liet Foppe Abeles op deze plaats voor
vierendertig gulden en acht stuivers de eerste klokkenstoel bouwen, nadat de kerk van
Ouwster-Nijega was vervallen. Boven het luidtouw in de klokkenstoel hangt een grijze
klok, die al meer dan zeshonderd jaar oud is. Op de bel staat zoiets als: in het jaar des
Heeren 1340 heeft mij tot eer der H. Maria, Heilige Maagd Maria en Maagd Moeder, de
zeer geliefde abt Thidbodus gemaakt. Het is één van de oudste klokken in deze
omgeving met een opschrift. In 1898 waren er plannen het kerkhof te vervenen en de
klok te verkopen. Ondanks het waken van Nijegaasters belandde klok in Scharsterbrug,
om in 1902 weer terug te keren. In mei 1943 namen Duitse soldaten de klok mee. De
klok overleefde de val uit de stoel en keerde wonder boven wonder na de oorlog weer
terug. De klokkenstoel is nu bijna verstopt achter woningen in het land, maar van grote
historische waarde.
Het Nannewiid is nog één van de weinige herinneringen aan de Overijsselse
arbeidsmigranten die vanaf 1750 in het laagveen van Friesland kwamen werken. De
bevolking van Oudehaske verzesvoudigde en er ontstonden grote plassen water door de
rigoureuze wijze van turfwinning. De Friese burgerij keek neer op de Gietersen,
'krompraters' met hun 'turftrapperstaaltje.' Zij hebben erg geploeterd en raakten met de
jaren meer ingeburgerd. Tegenwoordig herinneren vele achternamen nog aan dit
verleden: Mink, Oord, Sloothaak, Krikke etc. Maar ook het Nannewiid: vernoemd naar de
bekende veenbaas Nanne Dirks Drijfhout die in Oudehaske percelen grond liet
uitgraven. Tegenwoordig is het meertje een prachtig natuur- en recreatiegebied. Er kan
gezwommen, gevaren, gezeild, gefietst en gewandeld worden.
Boerderij de Greveling in Oudehaske. Het pand is rond 1640 gebouwd als
arbeiderswoning, waarna het een kop-hals-rompboerderij werd. Het achterhuis stamt nu
uit 1700 en het voorhuis uit 1810. In 1851 kwam de vervener Johannes Greevelink er
wonen. Het deftige huis is later van de sloop gered en is naar mijn idee beeldbepalend
voor Oudehaske.
Een prachtige oude scheepswerf die laat zien dat er in Joure vele ambachten waren
zoals de jachtbouw. De houten werf is erg herkenbaar vanuit de haven en kent vele
verhalen, zoals de namen die op planken aan de zijkant zijn getimmerd.
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Het mooie, cultuurhistorische en ecologisch wandelpad 'Omkromte' achter de Kooilaan te
Joure z'n openbaarheid te laten behouden en in ere herstellen! Niet alleen dit fraaie
wandelpad maar ook andere wandelpaden in kaart brengen, koesteren en onderhouden.
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1De Treemter in Balk. Het hart voor wat zoveel meer dan bewegen is. Samen
volksdansen, musiceren en met hart en ziel samen bewegen voor jong en oud. 2Meer
bos. 3Lege boerderijen omzetten in educatieve projecten voor het fokken, verzorgen en
behouden van bedreigde rassen van paarden, rundvee, schapen, geiten en kleinvee.
4Botanische tuin met focus op oude rassen groente, aardappelen en fruit met restaurant
en kooklessen. Op 3 en 4 projecten voor schoolklassen.5Dijken versterken, verhogen en
met hazelnootstruiken en fiets-en wandelpaden.6Regenwateropvang zoetwaterbekkens
(verbonden met de meren?) voor drinkwater.7Weiden met bloemen. Elke
psychotherapeut weet dat iedereen vitaliteit krijgt van bloemenweiden. Als je de natuur,
bodem, planten en dieren om je heen uitbuit, word je zelf van binnen leeg en dood.
Lightrail van Lemmer, via Balk naar Sneek is betaalbaar zodra je het direct verbindt met
de randstad, dus Lelystad. Wij kunnen de gezondheids achtertuin zijn van de randstad ...
ZIE BIJLAGE
Kleinschalige natuurgebeiden in eigen beheer die zijn opengesteld voor het publiek
1) dorpen zijn parels en dit moet zo blijven
2) dorpen : alleen inbreiding, geen uitbreiding
3)industrie: alleen bij de grote kerngemeentes, zoals Joure, Balk en Lemmer
4) natuur en landelijk karakter regio koesteren. Aanzicht dorpen koesteren.
5) Alleen woningbouw/uitbreiding bij kerngementes Joure, Balk en Lemmer
6) toeristisch karakter regio koesteren en stimuleren
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Tijdens de eerste avond viel mij op dat er bij het "aanpakken" nadrukkelijk vermeld werd
dat het niet om losliggende stoeptegels etc ging. Begrijpelijk. Echter, afgelopen voorjaar
heb ik met Ark Fryslan meerdere inwoners van Friese dorpen en steden bevraagt naar
hun woonomgeving. Iets simpels als losliggende stoeptegels en slechtwerkende
verlichting kan oudere bewoners ervan weerhouden naar buiten te gaan, uit angst om te
vallen. Mocht u meer willen weten over de antwoorden die we hebben opgehaald, dan
hoor ik t graag of u kunt bij Ark Fryslan terecht. (Loes en/of Lies). Verder weet ik dat
ouders met jonge kinderen niet graag op de Melkweg fietsen, omdat er hard wordt
gereden, roekeloos wordt ingehaald en de bestrating richels heeft in de rijrichting. Ben
zelf ook vaak bang om daar te vallen, mn tijdens inhaalacties van ongeduldige
automobilisten. De weg nodigt niet uit om 30 km/uur te rijden, (veel) harder is te goed
mogelijk.
Kerk, scholen, Culturhûs en supermarkt (ook de andere winkels)
Nieuwbouw voor 60+, ik denk aan een appartementen complex. Belangrijk hierbij
betaalbaar, gelijkvloers, balkon/terras. Dichtbij de voorzieningen.(winkel/Culturhûs/kerk
e.d.)
60+ willen kleiner, maar wel comfortabel wonen. (minder oppervlakte, geen tuin) In
Oudehaske is deze huisvesting er niet, er is daar zeker behoefte aan. Het gaat om
zelfredzame niet zorgbehoeftige 60+. Zij willen niet naar een groter dorp of stad
verhuizen maar in hun eigen dorp blijven wonen. Vaak om de sociale contacten,
lidmaatschap kerk of vereniging enz. Waarom concentreert zich de Gemeente op
huisvesting van ouderen in de grotere dorpen? Waarom bestaat de neiging om
burgerinitiatieven te benaderen met regelgeving/toewijzing beleid enz. Waarschijnlijk
wordt er te veel gekeken naar onmogelijkheden en minder naar participatie en initiatief
burger.
1. fiets/voetpad langs de Herenweg is beslist noodzakelijk (personen die een hond
uitlaten en wandelaars lopen bij donker groot risico);
2. meer locaties voor camperplaatsen ontwikkelen > dat past in een recreatieve
gemeente;
3. glasvezel in de witte en grijze gebieden is een must;
4. het burgerinitiatief voor de bouw van complex appartementen is een inbreiding en
moet zo ie zo in Oudehaske gerealiseerd kunnen worden
De straatverlichting moet anders worden geschakeld. Alle straatlantaarns moeten om
23.00 uur op halve kracht gaan branden, i.p.v. dat een aantal om 22.30 uur worden
uitgeschakeld en de nachtbranders blijven branden.
Voor de eigenaren die een hond 's avond uitlaten is dit een veel aantrekkelijker optie.
De binnenwegen waar zwaar landbouwverkeer over heen gaat moet op termijn voor dit
verkeer op een voldoende breedte worden gebracht.
Handhaving van de subsidies aan de vrijwilligers die zich inspannen om verenigingen,
clubs e.d. in stand te houden.
Dit is een zeer belangrijke bijdrage om de MIENSKIP te stimuleren.
De woningbouwcorporaties stimuleren om hun woonplannen meer af te stemmen op de
woonbehoeften / wensen
van de steeds groter wordende groep senioren.
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Intensievere handhaving van de verkeersveiligheid door de politie, o.m. hier te noemen
b.v. snelheid en zonder
licht fietsen.
Inbreng vereniging Moai Skarsterlân in Omgevingsvisie De Fryske Marren
Wat wij waarderen, wat behouden moet blijven en versterkt dient te worden.
Landschap
Wij achten het van groot belang dat de waarde van het landschap en
cultuurhistorie behouden blijft, dat de waarden vastgelegd en bewaard worden.
Wezenlijke elementen voor de identiteit van het landschap en identiteit van ons gebied
zijn: stilte, leegte, duisternis, rust en ruimte.
In het provinciale rapport “Grutsk op ‘e Romte“ worden landschappelijke en
cultuurhistorische structuren in samenhang geanalyseerd. Het doel van de analyse is om
het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit een goede basis te geven en
tevens door middel van informeren, inspireren en adviseren het behoud en de
ontwikkeling te stimuleren.
Wij dringen er op aan dat de gemeente de Fryske Marren zelf komt met een verder
uitgewerkte landschapsvisie, dit is het ‘ruimtelijk kapitaal’ waarmee ten behoeve van
bewoners en recreanten gewerkt kan ... ZIE BIJLAGE
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Het grondgebied van de gemeente De Fryske Marren wordt gekenmerkt door een
landschap met een grote cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Dit geldt in het
bijzonder in het grote deel dat onderdeel is van het Nationale Landschap Zuidwest
Friesland. Deze waarden zijn kwetsbaar en verdienen daarom nadrukkelijk aandacht in
de op te stellen omgevingsvisie en een visie op de toekomst van de gemeente.
Bij de afweging van waarden bij het ontwikkelen van nieuwe plannen dienen de
genoemde landschappelijke waarden op een gelijkwaardige manier te worden gewogen
als bijvoorbeeld economische, sociale of infrastructurele waarderingen van het plan. De
waarde van het landschap die de leefomgeving van de inwoners van deze gemeente
vormt, wordt ook door mensen van buiten deze gemeente op hoge waarde gesteld. De
aanwijzing van een groot deel van DFM als Nationaal Landschap maakt dat meer dan
duidelijk.
Het is aan het bestuur van deze gemeente om die zorg concreet te maken in haar beleid.
Als basis voor haar beleid ten aanzien van de omgeving en het landschap met de daarin
voorkomende karakteristieken, bijzonderheden en waarden is het gewenst dat er een
Integrale landschapsbiografie van haar grondgebied wordt opgesteld. Voor het deel van
de gemeente dat onderdeel is van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland is dat
meer dan nodig. Het Kenniscentrum Landschap van de RU Groningen o.l.v. prof. Theo
Spek is de aangewezen organisatie voor het maken vaan de landschapsbiografie.
Overwogen kan worden de landschapsbiografie te laten opstellen in samenwerking met
de gemeente Sudwest Fryslân, die de andere helft van het Nationaal Landschap
Zuidwest Friesland omvat.
Ook zou overwogen kunnen worden om zo'n biografie eerst voor het Gaasterlandse deel
van DFM eerst op te laten stellen. In Gaasterland voert het Kenniscentrum Landschap
een aantal jaren haar veldwerkproject met studenten uit. De resultaten van dit project in
2016 waren al heel bijzonder en vormt een mooie basis.
Ik wil nog even terug komen op maandagavond 28 november m.b.t. de omgevingsvisie
in het Zalencentrum te St. Nyk.
Wat mij en meerdere mensen opviel is dat de avond begon met een oud dokument over
St. Nyk. Het was geen visie maar een kijkje over ons dorp. Wanneer u begonnen was
met te vertellen dat er van vele dorpen al dorpsvisies klaarliggen en deze doorgenomen
zou hebben was u op de hoogte geweest van wat de dorpen allemaal al hebben gedaan
en waar ze al in hebben geinvesteerd. U had kunnen vragen of er in de tussentijd sinds
de visies klaar zijn en gebruikt worden ook nog aanvullingen gedaan moeten worden.
Dan hadden wij half 10 kunnen stoppen en niet steeds hoeven te herhalen.
Dan was het een hele andere avond geworden en hadden wij als mensen in de zaal niet
het gevoel niet serieus genomen te worden.
Datzelfde geldt voor de jeugd. Er moet ook met de jongeren serieus worden omgegaan.
Zij zijn de toekomst. Ook dee bijeenkomst in Sloten werd als bovenstaande ervaren.

INBRENG VIA POST EN TELEFOON
De stichting Gaasterlan Natuerlan pleit ervoor om de natuur meer ruimte te bieden. Zij
wijst op de risico's die optreden nu de economie weer aantrekt. De landbouw levert in
deze de grootste bedreiging. Vermesting, verzuring, verdroging en versnippering trekken
een zware wissel op het vermogen van onze natuur om zich te herstellen. De stichting
pleit voor een warme sanering gericht op het noodzakelijke inkrimpen van de veestapel.
Zij pleit voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Zij onderstreept de
noodzaak hiertoe, door in te gaan op verlies aan landschappelijke diversiteit en
biodiversiteit. De gemeente zou vooral aan biologisch werkende boerenbedrijven een
toekomstperspectief willen bieden. De stichting wil graag met de gemeente om te tafel
om het een en ander te bespreken. SOM
De betrokkene belt naar aanleiding van de inwonersavond in Lemmer (Woudagemaal).
Tijdens deze avond werden ook een aantal zaken over de agrarische sector naar voren
gebracht: kleine bedrijven, bloemenweides en dergelijke. Betrokkene geeft aan dat de
tendens juist is dat veel agrarische bedrijven er mee stoppen, ook omdat er geen
opvolging is. Die bedrijven worden overgenomen door anderen en dit leidt juist tot
schaalvergroting. Verder leidt deze ontwikkeling tot meer landbouwverkeer omdat het
land verder van de bedrijven af komt te liggen. De ontwikkeling van schaalvergroting is al
gaande en volgens de betrokkene is het onvermijdelijk dat deze ontwikkeling zich
doorzet.
De Treemte en t Haske in Balk, het Douwe Egbertsmuseum in Joure, de historische
kernen in Lemmer, Bakhuizen, Koudum, Sloten, Oudemirdum, alle dorpen.

Input via website en anders

Een nieuw stuk bos, tevens toekomstproject voor minimalistisch en natuurlijk wonen.
Zelfredzaamheid ten aanzien van waswater en energie. Een paar permanent wonende
pioniers en toeristen, maar ook van een burnout herstellende mensen.
In leegkomende boerderijen een eductatief project gericht op fokken, verzorgen en
behouden van bedreigde rassen, paarden, koeien, geiten en schapen en kleinvee.
Tevens daaraan verbonden ambachtelijk verwerken van melk en wol.
Een botanische tuin samenwerkend met de Kruidhof in Buitenpost met groente,
aardappelen, fruit, oude rassen. Daarbij een restaurant met kookworkshops.
De dijken verhogen en verstevigen, hazelnootstruiken aan brengen vanwege de goede
eigenschappen van hazelnoten (voedingsstoffen en houdt de aarde vast, waait niet om).
Op de dijken wandel- en fietspaden.
Maken van zoetwaterbekkens waarin op zo natuurlijk mogelijke wijze drinkwater wordt
gemaakt en wateroverlast wordt vermeden. Mede te gevolge van verzilting zal dit hard
nodig zijn.
Wat overal moet gebeuren is het aanleggen van bloemenweide, een lightrail van
Lelystad, via Lemmer, Balk, Sneek, Joure naar Heerenveen. Zo spoedig mogelijk een
snelbus van Lemmer naar Lelystad. Culturele uitwisseling van stad en land is dan goed
haalbaar.
Zorg voor oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen in Joure, Lemmer en Balk, en
maak dit bekend. Dit trekt milieubewuste bezoekers en toeristen aan.
Jongeren kunnen aan de gemeente worden gebonden door het bieden van banen.
Betrokkene heeft een uitgewerkt voorstel voor het verbeteren van onderwijs en
opvoeding en het creëren van banen. Zij geeft aan dat kinderen op dit moment veel
missen door werkende ouders, een op kennis gericht onderwijsstelsel en door het steeds
contactlozer worden van de samenleving. Zij is van mening dat een systeem waarbij
kinderen een groei doormaken waarbij ze ambachten leren, behulpzaam is. Als dit wordt
uitgewerkt en toegepast, gaat dit ook meer banen creëren. Zij pleit voor (tenminste) de
thema's telen en verwerken van hout tot gebruiksvoorwerpen, wol en vlas telen en
verwerken tot kleding en groente en fruit telen tot voedsel.
Het idee voor de vrijkomende boerderijen met oude rassen van vee en fruit en groenten
zou verbonden moeten worden met het basisonderwijs. Boerderijen zouden ook hout
moeten telen en klei moeten winnen. De ambachtelijke verwerking sluit aan op de
historische Makkumer en Hindeloper aardewerkcultuur.

