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Plaatselijk Belang Sloten  
Opgericht 23 mei 1945  

  
Het bestuur 2017-2018:  

  
Het bestuur is 9 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. 
In deze overleggen is gesproken over de volgende onderwerpen. 

Werkbezoek 
Tijdens het jaarlijkse overleg met de contactwethouder en dorpencoördinator in november 
zijn een aantal zaken besproken. Op de agenda onder andere: onderhoud binnenstad Sloten, 
parkeren, zwaar verkeer binnenstad, toiletgebouw, Sloten culturele hoofdstad en de fontein 
op het van der Wal plein. 

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 2017  is zoals afgesproken besteed aan het plan Sloten uitgelicht. 
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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.  

Parkeren binnenstad/zwaar verkeer 
Per 1 januari 2017 is gestart met handhaven, de eerste drie maanden werden alleen 
waarschuwingen uitgedeeld. Per 1 april 2017 werd er daadwerkelijk handhavend opgetreden, 
men riskeert nu een boete.  
Tijdens het werkbezoek is een verzoek gedaan om ook in de avonden en weekenden te 
handhaven. Tot op heden werd er door diverse bewoners aangegeven dat de handhavers in 
de avonduren en weekenden nog niet zijn gesignaleerd. Derhalve zorgt het op die momenten 
nog wel voor parkeeroverlast.  

Het zwaar verkeer door de binnenstad zorgt nog wel regelmatig voor overlast. Naast de 
woning van Dhr. Zweering is een proef gedaan om tussen de straat en de woning tempex te 
plaatsen om zo trillingen en scheurvorming te voorkomen. Helaas heeft dit nog niet het 
gewenste resultaat gebracht. Misschien moet er nagedacht worden over een nadere manier 
van bevoorraden. 

Havenbeleid/Stroompalen 
De gemeente heeft ook het afgelopen seizoen zelf zorg gedragen voor de inning van het 
passantengeld aan de kades in Sloten. In het voor- en naseizoen is er door de havenmeester 
van Lemmer geïnd, in de zomermaanden is het door Wolly Kraak gedaan. 
Wolly zorgt er tevens voor dat het toiletgebouw aan de Haverkamp gedurende het seizoen 
schoon en netjes is. Het toiletgebouw op de Jachthaven werd in 2017 gehuurd van Rijpkema, 
dit wordt in 2018 voortgezet. 

Afgelopen jaar is 5.000 euro minder liggeld opgehaald in Sloten. Dit betekent dat steeds 
minder mensen besluiten met hun boot in Sloten te overnachten. De aanwezigheid van 
stroompalen blijkt een belangrijke voorwaarde voor de watersporter om wel of niet te 
overnachten in Sloten. Doordat deze stroompalen, in en rondom Sloten, niet veelvuldig 
aanwezig zijn heeft het Plaatselijk belang er bij de havendienst op aangedrongen om hier 
verbetering in aan te brengen. Het gaat er op lijken dat dit lukt en dat dit voorjaar extra 
stroompunten worden aangelegd  

Concept-Recreatievisie De Fryske Marren  
De concept-Recreatievisie heeft betrekking op de periode 2018 – 2025. Het streefbeeld 
voor recreatie en toerisme voor onze gemeente is als volgt: “De gemeente De Fryske Marren 
is een aantrekkelijke krachtige plattelandsgemeente voor water- cultuur- en 
natuurliefhebbers en biedt jaarrond actieve en ontspannende vrijetijdsactiviteiten”. 
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Plaatselijk belang heeft in november jl. gebruik gemaakt van de inspraakvordering middels 
een schriftelijke reactie.  
In de concept-Recreatievisie wordt Sloten aangewezen als zijnde “rustgebied”. Plaatsing van 
Sloten onder de noemer rustgebied past niet in onze visie, aangezien er vele activiteiten in 
Sloten zijn.  Sloten mag wat ons betreft een prominentere rol spelen in de visie.  
De commissie heeft aangegeven met Plaatselijk belang in overleg te gaan over de invulling 
van de recreatievisie voor Sloten.  

Molen 
Het bestuur van de molen is ook weer op volle sterkte. Namens plaatselijk belang heeft 
Gert-Jan Bennema hier plaats in genomen. 

Elfstedenzwemtocht 
Maarten van der Weijden zet zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld op te halen voor 
onderzoek naar de genezing van kanker. Zijn ultieme doel is het zwemmen van de 
11stedentocht. Bijna 200 km zwemmen langs 11 steden in Friesland. Een unieke prestatie en 
een uniek evenement dat op 19 – 21 augustus a.s. gaat plaatsvinden. 
Bij elke stad waar hij langs komt, wordt een zwemevenement gehouden, waarbij mensen een 
gedeelte van zijn route kunnen zwemmen. Zij laten zich sponsoren en dit geld gaat 1 op 1 
naar onderzoek om van kanker een chronische ziekte te maken.  
In elke stad wordt een Rayon Manager toegekend, voor Sloten is dat Theo Vis. 
De komende periode zal Plaatselijk belang met de Feestcommissie en de Rayon Manager in 
overleg gaan om dit evenement tot een groot succes te brengen. 

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 / Fontein 
Elfsteden – elf fonteinen. In het kader van de CH2018 werd een plan opgemaakt om in elke 
stad een fontein te laten plaatsen, zo ook in Sloten.  
In 2015 is er een commissie bestaande uit museum, Vrienden van Sloten, Van der Wal 
stichting en Plaatselijk Belang gevormd die het proces begeleid met provincie en de 
kunstenaars.  
De kunstenaars hebben in 2015 een bezoek gebracht aan Sloten. Tijdens dit bezoek is met 
de commissie gekeken naar de eventuele plaats voor de fontein.  
Op 11 oktober 2016 werd tijdens een bijeenkomst in de Poarte het eerste ontwerp van de 
Fontein aan de Slotenaren gepresenteerd. Nadien werd er middels een enquête, waarin drie 
locaties waren opgenomen, aan de inwoners gevraagd naar hun voorkeurslocatie voor de 
fontein. Hieruit bleek dat de voorkeur voor het plaatsen van de fontein naar het van der 
Wal plein uitging. Tijdens de jaarvergadering jl. is het definitieve ontwerp van de fontein 
gepresenteerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en zal de fontein op vrijdag 18 
mei a.s. geopend worden.  
Helaas is er nog geen geld beschikbaar om het vd Wal plein her in te richten. Echter worden 
er nu ontwerpen gemaakt en zal er op de kadernota geld worden vrijgemaakt om in 2019 het 
hele plein aan te pakken. 
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Colorfield Peformance. Een kunstwerk dat dankzij 500 kunstenaars tot stand komt. 
Beeldend kunstenaar Dirk Hakze werkt aan deze totstandkoming van Colorfield 
Performance, een Gesamtkunstwerk. In een open landschap (net buiten Sloten) worden 
panelen opgesteld in de vorm van een driehoek. Het project loopt van mei – september. 

Wijkschouw 
Tijdens de wijkschouw zijn onze zorgen uitgesproken over het groen onderhoud door de 
Gemeente en het onderhoud van de lantaarnpalen.  

Sloten, februari 2018
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