
Notulen Algemene 
Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
Datum: 21 april 2017 
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Poarte 
Tijd: 20 uur 

 
Aanwezig: Klaas Knobbe, Durk Durksz, Bram Zonderland, Jeltsje Piersma, Hans Lingron, 
Roel Roelevink, Dieuwke de Jong, Henk Brouwer, Tjibbe Hoekstra, Menno Knot, Rene 
Kuijl, Lolke en Gertrud Lindeboom-Hemels, Piet Klugkist, Tine Klugkist, Anke de Groot, 
Hartman Feenstra, Haaije de Jong, Arjen Rypkema, Hilde de Haan, Emmy Poortema, 
Anny Feenstra, Wencke Poortema, Jan Oenema, Johan de Jong, Pieter Risselade, Kees de 
Groot, W. Vis Bakker, W. Kraak, Fettsje Boorsma, Ben Holtrop, Waltraud Hogst, Sietske 
de Graaf, Dirk Hakze, Anna Tilroe. 

Bestuur: Theo Vis, Jan-Sikke Poortema, Gert-Jan Bennema, Gerrit Knot, Wietske Borger 
Afwezig:  Martrude Rutgers  
 

Onderwerp Actie/Besluit Wie

Presentatie KPN 
antenne 

KPN heeft afgezegd. KPN geeft geen prioriteit 
meer aan het plaatsen van een antenne op de 
fabriek.

KPN

Jaarverslag 2016 Geen op -aanmerkingen

Nieuwe afvalbakken Theo: Alle afvalbakken worden vervangen door 
de gemeente. 

Is inmiddels 
gedaan

Financiën Gert-Jan heeft een A4 gemaakt met alle uitgaven 
en inkomsten 2016 van het Plaatselijk Belang en 
een prognose voor de verwachte uitgaven en 
inkomsten 2017. Ook staan de aantal leden 
hierop vermeld. Het Plaatselijk belang heeft 249 
leden. De Stadsomroeper heeft 524 abonnees. 
Inkomsten: 48% abonnement Stadsomroeper, 
34% Gemeente subsidie, 17% Lidmaatschap 
Plaatselijk belang. 
Uitgaven: 44% afdracht Stadsomroeper, 39% 
Bewonersbudget (2016 en 2017 uitgegeven aan 
lichtplan)  
Kascommissie Kees de Groot en Pieter Risselade 
hebben de financiën gecontroleerd en verlenen 
decharge. Het bestuur bedankt de heren hartelijk 
voor het controleren van de financiën. Hartman 
Veenstra volgt Kees de Groot op. Reserve wordt: 
Sietske de Graaf (i.p.v. Pieter??) 

Gert-Jan 
Bennema 
(secretaris 
Plaatselijk 
Belang) 
Kascommissie
: Kees de 
Groot en 
Pieter 
Risselade

Bestuur Plaatselijk 
Belang

Theo Vis en Gert-Jan Bennema, zijn beide 
aftredend en herkiesbaar. Beide heren krijgen 
wederom het vertrouwen van de aanwezigen. En 
blijven in het Plaatselijk Belang!



Sociaal Cultureel 
Centrum de Poarte

Theo Vis verteld kort iets over de activiteiten in 
de Poarte. In de Poarte vinden regelmatig: 
koffieochtenden en bingo’s plaats. Bovendien is er 
ieder jaar een kerstmarkt die druk wordt bezocht. 

Toegankelijkheid 
Pin-automaat

Anke de Groot geeft aan dat er regelmatig een 
auto geparkeerd wordt, rechts van de 
Stadsherberg, voor het muurtje bij de fabriek. 
Gevolg hiervan is dat gehandicapten de 
pinautomaat niet meer kunnen bereiken.  
Het bestuur van het Plaatselijk Belang gaat kijken 
naar de toegankelijkheid van de pinautomaat 
voor gehandicapten.

Sloepenroute Jan Oenema brengt het idee in om een 
aanlegplaats te creëren voor sloepen bij de 
“berg”. 
Ook vraagt Jan Oenema of er gekeken kan 
worden naar de sloeproute en eventueel 
baggeren om dit mogelijk te maken. 
Henk Brouwer vraagt zich af wat de 
toekomstplannen zijn m.b.t. de sloepenroute.  

Groen onderhoud 
door Gemeente

Sietske de Graaf brengt in dat er vergeten was te 
maaien bij de Lemster Poort. Theo Vis geeft aan 
dat dit inmiddels is gebeurd. 
Pieter Risselade complimenteert de Gemeente 
voor het snoeien. 

Parkeerbeleid Johan de Jong geeft aan dat het Parkeerbeleid 
alleen zin heeft als er ook wordt gehandhaafd. 
Klaas Knobbe (Gemeente) reageert dat ze hier 
meer op gaan toezien. 
Wencke Poortema geeft aan dat er bij haar 
Dagwinkel een bord staat: “P alleen inwoners 
stad Sloten” 
Wencke vindt dat deze plekken ook beschikbaar 
moeten zijn voor haar klanten. Plaatselijk Belang 
gaat hiernaar kijken. En overlegt dit met Klaas 
Knobbe (Gemeente) 



Fontein 2018 In het kader van Culturele hoofdstad 2018, krijgt 
Sleat een fontein. Deze fontein komt op het Van 
der Wal plein. De hoogte van de fontein wordt 
ongeveer 5 meter.  
Anna Tilroe presenteert tijdens deze vergadering 
een geschaald model van de Fontein. Alle 
aanwezigen mogen het model bekijken en 
fotograferen. Het geschaalde model wordt 
tijdelijk tentoongesteld in het museum.De 
toelichting bij het fonteinontwerp voor Sloten 
(van Lucy en Jorge Orta) wordt binnenkort 
gepubliceerd op de website van de 
Stadsomroeper (door Wietske Borger) 
Henk Brouwer vraagt hoe het Van der Wal plein 
verder wordt ingericht met de komst van de 
fontein.  

The Colorfield 
Performance

Ook in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. 
Presenteert Dirk Hakze zijn project tijdens deze 
vergadering. Van 10 t/m 23 mei 2017 staat Dirk 
Hakze op het Parkeer terrein (evenementen 
terrein) in Sloten om mensen te informeren over 
zijn project. Meer informatie kunt u vinden op 
www.dirkhakze.com 
Het idee voor deze nieuwe editie van The 
Colorfield Performance CH 2018 is om in het jaar 
2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 1919 
kunstenaars in Sleat. Dit kunstwerk komt op het 
weiland voor Camping de Jerden. 

Ingekomen stukken Op 20 april 2017 ontving Plaatselijk Belang een 
e-mail van Sippie Reekers omtrent de volgende 
zaken: Zitbankje/tafel Lytse Jerden, Parkeren 
Haverkamp en Zonnepanelen. 
Plaatselijk Belang zal deze mail tijdens de 
eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. En 
zal daar terugkoppeling over geven naar dhr. 
Reekers

Sluiting Theo Vis bedankt alle aanwezigen voor hun 
komst. Het is geweldig om te zien hoe betrokken 
inwoners zijn in Sleat.

http://www.dirkhakze.com

