
Plaatselijk Belang Sloten onderschrij4 van harte de opgaven zoals die in de Omgevingsvisie voor de 
stad Sloten en haar directe omgeving omschreven staan. Vanuit de gedachte dat Sloten onderdeel 
uitmaakt van de  Friese 11-steden en de enige stad -van grote cultuur historische waarde!- binnen de 
gemeente DFM, verdient zij alle aandacht in de visie van DFM.   

In het bijzonder de opgaven betreffende  
 
- het behoud van- en waar mogelijk het verbeteren van de leeHaarheid van de bewoners  
- het behouden en versterken van recreaIeve en toerisIsche waarden en voorzieningen en het 
  sImuleren van toerisIsch maatschappelijke acIviteiten 
- het autoluw maken van de oude historische stad 
- woningbouw bij iniIaIeven van onderaf  

ondersteunt  PB dat daar veel aandacht voor dient te zijn, zowel vanuit DFM als vanuit de stad zelf.  

Het besef bij DFM dat de stad Sloten voor de gemeente van grote betekenis is en daarmee de 
aandacht voor de kansen die de parel van de 11-steden biedt, wordt vanuit PB Sloten nog wel eens 
gemist.  
Wij zouden dan ook graag zien dat waar het om beleid gaat die de opgaven vanuit de Omgevingsvisie 
voor Sloten e.o. aangaan, er alIjd sprake zal zijn van samenwerking tussen PB als vertegenwoordiger 
van de inwoners van Sloten en DFM. Daarvoor dienen er  
- inspraak vanuit de stad  
- heldere communicaIelijnen en  
- de wil vanuit DFM te zijn om in gezamenlijkheid iniIaIeven te ontplooien en faciliteren.   

PB Sloten wil op haar beurt de aanjager zijn, die de opgaven vanuit de Omgevingsvisie helpt 
realiseren en tegelijkerIjd een filter waardoor plannen kunnen worden getoetst aan de wenselijkheid 
daarvan voor de stad.  

Als de Omgevingsvisie deze zekerheden biedt, dan kunnen wij die ten volle onderschrijven. 
NB Ook v.w.b. de overige opgaven  

- Klimaatbestendige waterhuishouding en natuurontwikkeling. 

- Landschappelijke en recreaIeve waarden behouden en gezamenlijk ontwikkelen. 

- Afstemming van recreaIef vaarverkeer en beroepsvaartverkeer. 

- Vernieuwing van de bruggen. 

- Goede aanlegplaatsen. 

- Veilige en ecologisch waardevolle kades en oevers. 

- Beperking van de milieubelasIng, voorzieningen om vervuiling tegen te gaan. 

- Behoud van het open landschap. 

- Behoud van vrije ruimte voor onderhoud van oevers. 

geldt de ondersteuning vanuit PB Sloten onder dezelfde condiIes van samenwerking, inspraak en 
facilitering van iniIaIeven.  
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