
Algemene Ledenvergadering 21 april 2021 

Online via Teams 

 

Deelnemers: Natasja en Ger Post, Erik Vos, Tiny Alting, Maaike van Dijk, Foeke de Boer, Hanny en 

Arend-Jan Bergsma, Mevr. en dhr. Zur Lage/Lagesteijn, Frank Ooms, Steven en Klaziena van der Zee, 

Cor Flapper, Hans Lington, Sietske de Graaf, Hendrik Hoekstra (DFM), René Kuijl, Johan de Jong, Corry 

en Sjoerd Lolkema, Eric Witting, Hans en Adelina Lolkema, Gea Sikkes, Jan Verhoeff. 

 

Bestuur: Theo Vis (voorzitter), Gert-Jan Bennema (penningmeester), Minke van Dijk (algemeen lid), 

Hester Tadema (algemeen lid), Gerrit Knot(algemeen lid), Jan-Sikke Poortema (algemeen lid), 

Wietske Borger (secretaris) 

 

1. Notulen en jaarverslag 2020 goedgekeurd. 

2. Gert-Jan Bennema laat de financieel overzichten zien van 2019 en 2020. René Kuijl vraagt 

waar de Fairy-bell te zien was. Deze hing aan een paal met kerst bij de snackbar “by de 

brêge”. 

3. Kas commissielid Sietske de Graaf verleend decharge aan de penningmeester (Gert-Jan 

Bennema). Sietske de Graaf vraagt zich af, nu het bewonersbudget niet volledig is 

uitgegeven. Of het budget ook doorschuift i.v.m. Corona. Gert-Jan geeft aan dat het budget 

inderdaad doorgeschoven mag worden naar dit jaar en volgend jaar om alsnog iets moois 

mee te doen voor stêd Sleat. Sietske de Graaf stelt hierbij voor dat het handig is om via de S 

4. Stadsomroeper kenbaar te maken dat er nog geld beschikbaar is voor de inwoners van Sleat. 

En mochten er ideeën/initiatieven zijn om dit geld aan te besteden. Wietske Borger 

(secretaris) zal hiervoor een oproep doen in de volgende Stadsomroeper. 

5. Hans Lington (kascommissie lid) heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken in de kas 

van Plaatselijk Belang Sleat. Ook hij verleent decharge aan de penningmeester. Hij vraagt zich 

wel af waarom de bedragen van de subsidies voor het schoolplein, alsmede Van der Wal 

Plein en Sloepenhaven, niet zijn opgenomen in het financieel jaaroverzicht. Gert-Jan geeft 

aan dat dit gaat om het “heen en weer” schuiven van gelden van de Gemeente DFM naar de 

uitvoerende partijen. En dat dit daarom niet in de jaaroverzichten staat. 

6. Theo Vis vraagt wie we als nieuw kascommissielid mogen verwelkomen. Foeke de Boer geeft 

zich vrijwillig op. Waarvoor hartelijk dank. Tiny Alting geeft zich op als reserve lid van de 

kascommissie, waarvoor enorm dank. Hans Lington en Foeke de Boer vormen de nieuwe 

kascommissie. En Tiny Alting is reserve lid. Plaatselijk Belang zoekt nog wel een reserve 

kascommissielid. Dus mocht u zich alsnog willen aanmelden dan mag dat via 

plaatselijkbelang@sloten.nl 

7. Hanny Bergsma bedankt Gert-Jan Bennema namens de Stadsomroeper, voor zijn jarenlange 

dienst als penningmeester.  

8. Bestuursverkiezing. In 2020 waren aftredend en herkiesbaar: Minke van Dijk en Wietske 

Borger. In 2021 is aftredend en herkiesbaar: Theo Vis. Theo vraagt de deelnemers of iemand 

er bezwaar tegen heeft dat deze 3 bestuursleden aanblijven. Er komen geen tegenstemmen. 

Alle 3 bestuursleden (Theo, Minke en Wietske) zullen zich opnieuw voor een periode van 4 

jaar inzetten voor het Plaatselijk Belang Sleat. 
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9. Dit jaar is aftredend en niet herkiesbaar Gert-Jan Bennema. Wietske Borger zal zijn functie als 

penningmeester overnemen. Hester Tadema en Minke van Dijk zullen de taken als secretaris 

op zich nemen. Ook heeft zich iemand gemeld als toekomstig bestuurslid. Omdat wij dit nog 

niet officieel hadden beklonken, zullen wij deze naam op een later tijdstip bekend maken. 

 

Mededelingen Verenigingen 
• Co van Angelen zou iets vertellen over het Zonnepanelen project. Helaas is hij niet aanwezig. 

 

1. Erik Vos vertelt iets over Glasvezel. Erik geeft aan dat het toch wel erg spijtig is dat Sleat geen 

glasvezel netwerk krijgt. Daarom heeft hij een groepje gevormd om bewoners alsnog te 

interesseren voor Glasvezel.  

 

• Erik vertelt dat de opstartkosten van €250 inmiddels zijn komen te vervallen. En dat Delta de 

eigenaar is geworden van het netwerk in en rondom Sleat. Dit Glasvezel werkgroepje gaat 

binnenkort langs de deuren en zal samen met bewoners kijken of mensen misschien van 

gedachten zijn veranderd. Ook gaat het werkgroepje een overzicht maken van de 

maandkosten van glasvezel. 

 

• Erik wijst nog eens op het belang van internet. Denk aan thuiswerkende scholieren, 

thuiswerkers en de toename in beeldbellen met de 

dokter/thuiszorgmedewerkers/familie/vrienden.  

 

• Hierover is ook een artikel in de Leeuwarder Courant verschenen op 6 september 2019: 

Overal in De Fryske Marren glasvezel, behalve in Sloten en Oudemirdum. 

 

• https://www.lc.nl/friesland/fryske_marren/Overal-in-De-Fryske-Marren-glasvezel-behalve-

in-Sloten-en-Oudemirdum-24800916.html 

• Mochten er nu al geïnteresseerden zijn in Glasvezel. Dan ontvangen wij graag uw naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres via plaatselijkbelang@sloten.nl. Zodat wij u alvast 

kunnen noteren als geïnteresseerde. 

• Hans Lington vraagt aan Erik hoe het zit met het overschakelen van e-mail adressen, en het 

behoud van bepaalde tv kanalen zoals Formule 1 etc. Erik geeft aan dat het vaak mogelijk is 

je e-mailadres te behouden alsmede de tv kanalen die je gewend bent. 

• René Kuijl merkt op dat hij een folder van Delta kreeg en dat er nu bij hem wel glasvezel 

beschikbaar zou zijn. Erik betwijfelde dit, maar gaf aan dat hij zich vooral moet aanmelden, 

zodat dit duidelijk wordt of/wanneer het beschikbaar komt. 

• Foeke de Boer spreekt nog zijn angst uit voor het opbreken van de kinderkopjes in de stad en 

of dit weer juist hersteld gaat worden. Erik Vos geeft aan dat dit al eerder is besproken. 

 

2. Steven en Klaziena van der Zee van Camping de Jerden zijn bezig met uitbreidingsplannen. En 

nodigen bewoners van Sleat van harte uit op 1&2 mei en op 8&9 mei van 10:30-16 uur langs 

te komen om hun plannen in te zien. In verband met de RIVM Corona regels. Vragen zij u om 

u vooraf aan te melden wanneer u wilt komen via: info@dejerden.nl, telefonisch via 0514 

531389 of even langs te komen. Op deze manier kunnen zij een planning maken en alles in 

goede banen leiden.  
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Behandeling vooraf ingediende vragen 
Voorzitter Theo geeft aan dat René Kuijl een 3-tal vragen heeft ingediend voorafgaande aan de ALV. 

Deze gaan we nu behandelen. 

 

Vraag 1 betreft: De verkoop van woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning aan 

recreanten. René vraagt zich af wat het Plaatselijk Belang Sleat zoal doet om dit tegen te gaan.  

 

• Theo geeft aan dat dit probleem bij iedere vergadering met de dorpen coördinator, 

raadsleden en wethouders wordt aangehaald. En dat de Gemeente DFM al jaren wijst naar 

het feit dat dit “niet te handhaven zou zijn”. Kortom de controle hierop is lastig zo niet 

onmogelijk. 

• Sietske de Graaf vraagt of er ook raadsleden aanwezig zijn vanavond. Theo geeft aan dat dit 

niet het geval is. Ook merkt Sietske op dat het in Hindeloopen een stuk beter gaat met de 

handhaving/probleem betreffende recreatief gebruik van huizen waarin dat niet is 

toegestaan. 

• In onderstaande document kunt u details vinden over hun (Hindeloopen) aanpak.  

• https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/04/Actieve-informatie-l-Handhaving-

tweede-woningen-recreatiewoningen-Hindeloopen.pdf 

• René Kuijl geeft aan dat er een CDA meldpunt zou zijn i.v.m. onterechte recreatiebewoning. 

René geeft aan ook zelf wel actie te willen ondernemen aangaande dit leegloop probleem. 

• Tiny Alting vraagt zich af waarom handhaving zo moeilijk is. 

• Erik Vos voegt toe dat toen zij 15 jaar terug hun woning kochten. De makelaar erg duidelijk 

was geweest dat het huis alleen gekocht mocht worden, mits er permanent in gewoond zou 

worden. Wat is hierin veranderd? Theo geeft aan dat er brieven zijn verzonden naar 

Makelaars om dit probleem aan te kaarten en te vragen of Makelaars erop toe willen zien 

dat huizen niet aan recreanten worden verkocht. 

• Maaike van Dijk vertelt over haar zorg betreffende de leegloop van de basisschool De 

Klinkert, waar hun beide zoontjes schoolgaand zijn. Waarvan er 1 in een klas van 3 kinderen 

zit en de ander in een klas van 5 kinderen. En merkt daarbij op dat de €10.000 voor het 

schoolplein dan misschien een onterechte uitgave zou zijn, mocht de school binnen 5 jaar 

toch haar deuren moeten sluiten. 

• Foeke de Boer vraagt zich af hoe moeilijk het kan zijn voor de Gemeente DFM om te vragen 

aan mensen of ze alleen zijn of een partner hebben. Dit naar aanleiding van Theo zijn 

opmerking over dat echtparen zich individueel op 2 adressen inschrijven. Ergo: de man 

schrijft zich in, in de gemeente DFM en de vrouw in Amsterdam. En dat de handhaving dan 

erg lastig wordt. 

• Johan de Jong merkt op dat het overduidelijk is dat de Gemeente DFM niet voornemens is 

om het probleem van leegstand aan te pakken. Na al die jaren dat Plaatselijk Belang Sleat dit 

heeft aangekaart, vindt Johan het tijd om vaker de publiciteit te zoeken. En tijd om als 

collectief Sleat het heft in eigen handen te nemen. Ook in samenwerking met scholen, 

bedrijven, verenigingen en stichtingen. 

• Steven van der Zee vraagt zich af of de dorpen coördinator Hendrik Hoekstra ook iets kan 

vertellen over de leegloop en de aanpak daarvan. Hendrik Hoekstra merkt op dat er te weinig 
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manschappen zijn om te handhaven. Met name door Corona is de Gemeente DFM 

overbelast. 

Vraag 2 van René Kuijl betreft de vervuiling op het parkeerterrein van VV Sleat en de 

Tennisvereniging door de vrachtwagenchauffeurs die overnachten op dit terrein.  

 

• Theo geeft aan dat dit een steeds terugkerende klacht is vanuit Plaatselijk Belang Sleat naar 

de Gemeente DFM. Er is met de fabriek gesproken over dit probleem. Er worden brieven 

meegegeven aan de vrachtwagenchauffeurs. De fabriek heeft een eigen toiletfaciliteit 

gecreëerd voor chauffeurs. Vanuit het Plaatselijk Belang en vanuit bewoners zelf is er vele 

malen een Fixi melding gedaan betreffende deze aanhoudende overlast. Foeke de Boer heeft 

een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters. Er is toen een nieuwe container geplaatst, wat 

al veel helpt.  

• René Kuijl geeft aan dat het terrein afgesloten moet worden. Ook Erik Vos en Foeke de Boer 

sluiten zich daarbij aan. Dit probleem duurt al meer dan 3 jaar en het is tijd voor actie. 

• Theo deelt tenslotte mee dat we met de vervuiling aan de slag gaan. We zullen ons beraden 

op een structurele oplossing.  

• René Kuijl merkt nog op dat het belangrijk is om als collectief (Voetbalclub, Tennisclub en 

Plaatselijk Belang Sleat) op te trekken in dit verhaal. 

• Hendrik Hoekstra (dorpen coördinator) merkt nog op dat dit een openbaar parkeerterrein 

betreft en derhalve niet afgesloten mag worden.  

Vraag 3 van René Kuijl betreft het plaatsen van een paal (meerdere palen) te bescherming van de 

pinautomaat. Aangezien het nu, vanwege het nieuwe plein, mogelijk zou zijn om met een auto een 

“plofkraak” uit te voeren.  

• Theo geeft aan dat we de Gemeente DFM gaan verzoeken hier 2 zogenaamde 

Amsterdammertje te plaatsen. 

Rondvraag 
1. Mevrouw Zur Lage heeft een aantal vragen/opmerkingen betreffende de bebording van de 

nieuwe sloepenhaven en het jaagpad. Ze geeft aan dat de borden veel te groot van formaat 

zijn (iets wat in de Rotterdamse haven niet zou misstaan) Theo geeft inderdaad aan dat het 

bord naar beneden moet worden geplaatst en vervangen moet worden voor een kleiner 

exemplaar. 

2. Ook de aanleg van het jaagpad vindt mevrouw Zur Lage niet mooi geworden. Het is slordig 

aangelegd. Bovendien ligt er veel wit gruis op wat hun sloep beschadigd. Zij geeft aan dat zij 

liever ziet dat het jaagpad in de “oude stijl” wordt aangepast. Theo geeft aan dat Plaatselijk 

Belang hiermee aan de slag gaat. 

3. Foeke de Boer geeft aan dat er veel te weinig gemaaid wordt en dat het onderhoud te 

wensen overlaat. Theo geeft aan dat we dit in de wijkschouw meenemen. 

4. Foeke de Boer brengt een idee in over de besteding van de bewonerstoelage. Hij haalt 

Woudsend aan als voorbeeld. Waar foto’s op gevels zijn bevestigd van wat er vroeger in het 

pand heeft gezeten. Plaatselijk Belang neemt dit idee mee.  

5. Tiny Alting wijst op de authentieke bewegwijzering bij de snackbar op de hoek. Het bordje 

van de Rabobank is vervangen door plakletters met daarop: Geldmaat. Wat uiteraard niet de 

bedoeling kan zijn. Theo geeft aan dat hij dit bij de Vrienden van Sloten heeft neergelegd.  



6. Tiny Alting geeft aan dat bepaalde verlichting bij de Lemsterpoort en Molen stuk zijn of niet 

aan zijn ’s avonds. Theo geeft aan dat dit mogelijk met de tijdsklokken van de verlichting te 

maken heeft, maar we nemen het mee in de wijkschouw. 

7. Sietske de Graaf vraagt zich af of er nog een reactie van de Gemeente DFM is gekomen op de 

gepubliceerde brief “Plein Vrees” (10 maart 2021) in de Stadsomroeper, betreffende het 

commentaar op het Van der Walplein. Zie bijlage voor volledige artikel. Theo geeft aan dat er 

geen reactie van de Gemeente DFM is gekomen op dit artikel. Sietske vult aan dat er nu al 

gaten in de bestrating ontstaan, wat gevaarlijk is voor fietsers. Theo geeft aan dat dit 

uiteraard wordt meegenomen in de volgende wijkschouw. En dat de kwaliteit van het gehele 

plein te wensen overlaat. 

8. Foeke de Boer wijst op de losliggende tegels van het fietspad bij de “brêge”. Theo geeft aan 

dat de Gemeente DFM een betonnen fietspad gaat aanleggen en de tegels eruit gaat halen. 

9. Johan de Jong haalt het parkeerbeleid aan. Hij geeft aan dat dit een terugkerend probleem 

betreft. Theo geeft aan dat handhaven hier de enige oplossing is. Johan wijst naar Joure en 

Lemmer waar palen worden geplaatst om het centrum te ontzien van verkeer. 

10. Foeke de Boer wijst op de Gemeente app: fixi.nl. Waar iedereen meldingen kan doen richting 

Gemeente DFM. Hij geeft aan hier ook veelvuldig gebruik van te maken. Omdat hier vaak wel 

iets mee wordt gedaan. Theo bevestigd dat fixi meldingen inderdaad wel worden opgepakt 

door de Gemeente DFM. 

Theo bedankt alle deelnemers en hoopt dat we de volgende jaarvergadering weer gezamenlijk 

kunnen doen in de Poarte. 

Achter de schermen na de vergadering bedanken wij als bestuur uiteraard Gert-Jan Bennema die zich 

12 jaar heeft ingezet voor het Plaatselijk Belang Sleat. Hij krijgt als dank een delicatessenpakket.  

Nawoord van Wietske Borger (secretaris) 
Naast de vele opbouwende vragen, op -en aanmerkingen en ideeën die tijdens de vergadering zijn 

geuit. Waarvoor enorm dank.  

 

Wil ik opmerken dat ik constateer dat er tijdens de jaarvergadering klachten en ongenoegens worden 

geuit. Zonder dat het besef er lijkt te zijn dat ook wij als Plaatselijk Belang Sleat dit vrijwillig doen. En 

helaas niet continue met de Gemeente DFM in conclaaf zijn over wat allemaal niet deugd en 

verbeterd moet worden.  

 

In mijn ogen kan het niet zo zijn dat er tijdens onze jaarvergadering van alles wordt gecommuniceerd 

om vervolgens een jaar lang te wachten totdat er iets gebeurd. Om dan wederom hetzelfde te 

herhalen. Daarbij de kanttekening dat velen ook juist wel actie ondernemen. 

 

Wij vragen u daarom ook bij deze ons hierbij te helpen. Bijvoorbeeld door zelf fixi meldingen te doen. 

Door zelf (en in collectief) oplossingen aan te dragen. En initiatieven te ontwikkelen. Onder het 

motto: “Samen sterker”. 

 



De opmerking om meer als collectief op te treden naar de Gemeente DFM (Maaike van Dijk, Johan de 

Jong en René Kuijl wezen ons hier terecht op) vind ik ook een hele belangrijke. En dat mogen wij 

meer doen als Plaatselijk Belang Sleat. Ik hoop dan ook dat we binnenkort een beroep op jullie 

mogen doen. 

 

Namens het bestuur wil ik jullie enorm danken voor jullie aanwezigheid. Het was onze eerste (en 

hopelijk laatste) online vergadering en ik hoop dat iedereen alles goed heeft kunnen volgen. Graag 

tot de volgende ontmoeting. Initiatieven en vragen naar aanleiding van onze vergadering of 

anderzijds ontvangen wij graag op plaatselijkbelang@sloten.nl 

 

Hartelijke groeten, Wietske Borger 
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