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Storing Makkumer Belboei
Deze week een zeer geringe plaatsing wegens een computer- en e-mailstoring. Onze excuses voor het ongemak en hopen op uw begrip.

Vrijwilligers gaan het gevecht aan tegen windmolens

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Langs de IJsselmeerkust is de stichting
Don Guichot opgericht om de strijd aan te gaan
tegen de plaatsing van circa 70 windmolens in
een ruitvormig park, dat ligt tussen Makkum en
Workum. De molens krijgen een hoogte van 180
meter. Dit is hoger dan de Avero toren in
Leeuwarden. 24 personen hebben in Makkum en
omgeving afgelopen week alle bewoners in 24
wijken van Makkum benadert met de vraag.
Bent u ook van mening dat het plaatsen van deze
molens de genadeklap voor de recreatie en dus
ook de leefbaarheid van dit gebied is? En wat te
denken van het Natura 2000 gebied wat in deze
omgeving ligt. Er is een 30 km lange Afsluitdijk,
die als om de 500 m. een molen geplaatst wordt,
er 60 molens kunnen komen en ook het
Middelsee gebied, waar weinig bebouwing is ten

noordwesten van Leeuwarden is, wordt als alternatief genoemd.
In het clubhuis van de Watersportvereniging te
Makkum hebben de vrijwilligers maandagmiddag
de meeste lijsten ingeleverd en onder toezicht
van de oud notaris Mels Wallis de Vries zijn de
handtekeningen geteld. Tot nu zijn er in Makkum
1204 handtekeningen opgehaald. Twee wijken
van Makkum waren nog niet ontvangen. De
handtekeningen van Hindeloopen, Stavoren,
Workum, Cornwerd en Kornwerderzand komen
hier nog bij. De stichting Don Quichot en de
vrijwilligers, die de handtekeningen opgehaald
hebben zijn geen tegenstanders van windmolens,
maar zien wel dat de werkgelegenheid in de
recreatie en de leefbaarheid van het gebied een
hoge prijs moet betalen voor dit plan.

MAKKUM
Trasmolen 8

Daar is ie dan!
Diverse keren heeft u kunnen lezen dat de jaarlijkse acceptgiro in aantocht was en daar is ie
dan. Uw financiële steun is hard nodig om de
Makkumer Belboei te laten voortbestaan en wij
hopen dat u ook dit jaar uw bijdrage weer zult
overmaken. Bedrijven, verenigingen, particulieren
wij rekenen op u!!

U dient de acceptgiro volledig in te vullen, anders
komt het bedrag niet bij ons binnen. U hoeft
natuurlijk niet perse de acceptgiro te gebruiken,
u kunt uw bijdrage ook via internet bankieren
overmaken op bankrekeningnummer NL37 RABO
0340 6544 65 t.n.v. Makkumer Belboei.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Corrie
Koornstra tel. 231778.

vraagprijs
€ 225.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk De Witte Heren 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Familieberichten
Och leave stakker
De klok sƟet foar altyd sƟl
It allerbêste.
Fertrietlik dat wy him misse moa e, mar
tankber foar alles wat hy foar ús betsju en hat,
li e wy wi e dat ferstoarn is, myn leave man,
ús soarchsume heit en altyd belutsen pake

Met verdriet, maar dankbaar voor alles wat
ze voor ons heeft betekend, laten wij u weten
dat na een moedig gedragen ziekte van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve
zorgzame mem en grutske beppe

Ysbrand Bergsma
Bram

Magriet Francisca
de Boer-Louwsma

 Snits
15 oktober 2013

* Surch
9 augustus 1922

63 jier.
Wytmarsum: T. Bergsma-Noordenbos
Hamilton: Els en Dennis
Grou: Maurits
Nelson: MarƟne
Surch:
Minnertsgea:
Amsterdam:
Surch:

Tji e en Froukje
Ysbrand en Esther
Mark
Nynke

De begraﬀenis hat op sneon 19 oktober l.l.
plakfûn yn Surch.

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Skriuwadres: Hertekampsreed 5,
8748 BK Wytmarsum.

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Us tank giet út nei it personiel fan ôfdieling de
Fjilden fan ferpleechhûs” de Ielânen”, foar de
leafdefolle fersoarging..

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

* 3 september 1949
Sneek

 21 oktober 2013
Gaast

9 december 1970
Gaast: Jitse de Boer
Gaast: Melle en Janet
Michael, Mandy
Romano, Samantha, Melanie
Gaast: Hendrik in liefdevolle herinnering
Workum: Erik en Nicole
Amy, Marit
Makkum: Dooitze Douwe en Marjan
Annet
De Greide 3, 8757 JP Gaast

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

"De dood is slechts het doven van de kaars,
omdat de ochtend is aangebroken."

Op zaterdag 26 oktober is er van 10.30 uur
tot 11.15 uur gelegenheid tot condoleren in
de kerk te Gaast. De begrafenis zal in besloten
familiekring plaatsvinden.

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 15 oktober is overleden onze bewoner

Dhr. Y. Bergsma

Gerrit Adema

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
Zoon van Wabe Adema en Metje Adema Sijbesma
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
Witmarsum, oktober 2013

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 17 oktober is overleden onze bewoner

Geboren te Makkum 2 februari 1929
en op 17 oktober te Hoofddorp
is overleden in de leeftijd van 84 jaar.
Hij zal worden begraven op dinsdag 22 oktober
te Heemstede.
In ons verdriet om het heengaan van onze mem,
beppe en oerbeppe

Dhr. J.C. Koopmans

Aukje Hoekstra - Veenstra

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

mochten wij uw hartelijke medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Bern, beppe- en oerbeppesizzers.

Witmarsum, oktober 2013

Makkum, oktober 2013.
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Familieberichten

Elisabeth Boersma

Jan van der Goot
* Allingawier
27 februari 1930

 Sneek
5 januari 2013

* Exmorra
30 november 1932

Sneek
21 augustus 2013

Elke moarn sil de wyn wer waaie,
fleane fûgels,
bloeie blommen op'e nij.
Dochs sil neat yn it libben
wer itselde wêze,
want jimme binne der net mear by.
Lieve mensen,
In een hele korte jd je allerliefsten te moeten missen, doet verschrikkelijk pijn. Hartverwarmend
was het voor ons als kinderen, klein- en achterkleinkinderen, dat er zoveel medeleven is getoond bij
het afscheid van onze lieve heit en mem en pake en beppe. Het hee ons doen beseﬀen hoeveel onze
ouders, niet alleen voor ons, maar ook voor anderen hebben betekend.
Wij moeten verder zonder hen, maar weten dat ze nu bij hun Hemelse Vader mogen zijn. Nogmaals
bedankt voor jullie medeleven.
Janke en Pieter
Piety en Sjoerd
Coby en Jelle
Hendrik Jan en Akke
Klein- en achterkleinkinderen
Makkum, oktober 2013

Tankber en bliid binne wy
mei de berte fan ús famke en suske

19-10-2013

Diny,

Fenna Elgersma

In onze gedachten was je,
In onze gedachten ben je,
In onze gedachten zal je altijd zijn.
Jeltje Feenstra
Fam. Rolsma
Fam. de Groot
Fam. Leenstra
Fam. W. de Vries
Fam. J. Aukema
Fam. P. Stam

Berne op 18 Oktober 2013
Weaget 3850 gram
en is 53 sm lang

Fam. D. Amels
Fam. v.d. Hulst
Fam. Hoekstra
C.H.R. Vallinga
Fam. I. Werkhoven
Fam. H. Kamstra
G. Alkema & J. van Gemert

Teacke Elgersma en Wilma Visser
Jildou
It Ferset 3
8754 LB Makkum
0515-336817

(Klipperstraat/Lieuwkemastraat)
Trots en blij zijn wij met de geboorte van

Voor ons toch nog plotseling, is overleden onze
lieve vriendin

Chelsey Sophia Magdalena

Diny
Agatha, Gerrit, Dennis, Inge
Makkum, oktober 2013.

16 oktober 2013
3620 gram 52 cm
Wil je mijn oogjes zien twinkelen?
Laat dan de telefoon even rinkelen!
mama: 06 34 04 28 82

Michael en Joleen
De Poon 5, 8754 BC Makkum
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Agenda
Donderdag 24 oktober:
Makkum – Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 29 oktober:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 30 oktober:

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

Adverteer in de
Makkumer Belboei

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00

Makkum – Middag KBO – PCOB
aanvang: 14.00 uur Dhr. Bijlsma
boswachter bij Staatsbosbeheer

2 kg hamlappen ........................... € 12,00

Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50

1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst
Wons – Protestante Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.C. Mook
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam

Wist u dat...
Zondag 3 november om 16:30 uur het 40 jarig
jubileumconcert van Zanggroep Forte in ’t Anker
plaatsvindt!
Er Zaterdag 2 November weer Thé EIGHTIES DISCO
is in de Prins

1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.
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Slagerij Neidhöfer nieuws

RECLAMES van de WEEK

Zoals de meeste klanten van ons allicht wel weten zijn wij op een bewuste en
diervriendelijke manier bezig met onze slagerij. Zo hebben wij boerderijkippen.
De boerderijkippen krijgen de ruimte om rond te lopen in stallen met daglicht
die verrijkt zijn met strobalen en strooisel van houtsnippers. De kuikens hebben
de beschikking over scharrel- speelmateriaal en er word extra graan gestrooid
om hun natuurlijke en actieve gedrag te stimuleren en het is 100% Hollands
waar wij naar streven.
Ook hebben wij zuiver scharrelvlees van onze vaste leverancier Bon Vivant met
het kenmerk van Beter leven. Zo hebben de scharrelvarkens meer ruimte, beter
afleidingsmateriaal, ze liggen op stro, hebben een overdekte uitloop, en lopen
de zeugen lekker in de wei. Ons rundvee komt uit Midwoud (Belgisch blauwe)
waar de koeien lekker op de wei grazen, en binnen een zachte ligplaats hebben.
Ook hebben wij prachtig Wieringer kalfsvlees, deze kalveren lopen tot het
einde bij de moeder en daardoor krijgt dit vlees een uitzonderlijke smaak.
Mochten jullie meer informatie willen kunt u altijd terecht bij 1 van onze
medewerkers in de slagerij waar wij u van harte ontvangen om ook bepaalde
producten aan u te kunnen laten proeven. U kunt ook stemmen op ons voor
Ondernemer van het jaar 2013

4 lente-ui burgers

€ 5,00

100 gram

gepaneerde kalfsschnitzels €
4 gevulde filetlapjes

2,49

€ 5,95

Bij 150 gram boterhamworst

gratis bakje vleessalade
VRIJDAG en ZATERDAG
AANBIEDING:
4 warm gegrilde kippenpoten
voor

€ 5,95

Kerkstraat 24 | 8754 CS Makkum
Telefoon: 0515-230253
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Voetbalprogramma
Zaterdag 26 oktober
Makkum 1 - Arum 1
Makkum 2 - Zwaagwesteinde 2
Makkum 3 - Woudsend 2
Franeker SC A1 - Makkum A1
Makkum A2 - ONS Boso Sneek A2
Veenwouden SC B1 - Makkum B1
Makkum C1 - RES C1
Balk C3 - Makkum C2
Makkum D1 - SJO RVC D1
Bolsward D3 - Makkum D2
Makkum E1 - LSC 1890 E4
Mulier E1 - Makkum E2
Makkum E3 - SWZ E6
Makkum F1 - SWZ F2
Makkum F2 - TOP'63 F1
Heeg F2 - Makkum F3
Makkum VR1 - Mulier VR1

15:00
12:30
14:30
14:30
11:00
9:00
10:45
12:00
9:00
11:00
9:45
9:30
9:45
8:55
8:55
9:00
12:45

Kantinedienst zaterdag 26 oktober
Teacke Elgersma/Annelies Bootsma 8.15-12.00
Gonda Bootsma/Auke de Jong
12.00-15.00
Michael Schaak/Cor Smit/
15.00-19.00
Jurjen Nagel
15.00-19.00

Volleybalprogramma
woensdag 23 oktober
20:30 Makkum HS 1 - VoTeS HS 1

vrijdag 25 oktober
19:00 Punt Ut MC 1 - Makkum XC 1
19:30 Molkwar DS 1 - Makkum DS 2

Wij zijn Fleurop
rop bloemist
Bloemen mett een boodschap
Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

Colofon
VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en wordt gratis
verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is
Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op:
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Oktober maand van de geschiedenis

Zoekertje
j opgeven voor vrijdags
ij
12
12.00
00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Zoals de meeste misschien al weten, ik ben
gestopt met Tupperware, maar ik heb nog veel
voorraad. Dit doe ik weg met minstens 50%
korting. Misschien kan ik iemand nog een plezier
doen. Het spul is allemaal nieuw of demospul.
Geef me een berichtje per mail als je nog wat
zoekt. Misschien kan ik je helpen. christaduijster@
online.nl
Houten ledikant + lattenbodem. z.g.o. 140 x 200.
€50,00 tel 0515-232489
2000 kalkzandsteen,1000 dakpannen € 250,tel. 06-49372573
3 zakken stof-/gordijnstalen. Circa 40 stuks per
zak. Per zak 25 euro, of in 1 koop 60 euro.
06 1543 7041
GEZOCHT

Een paar liter echte carboleum ik wil er wel voor
betalen. Tel. 06 -15583832
Voor een toneelstuk oude spijkerbroeken, spijkerrokjes of spijkerblousjes mogen stuk zijn. Graag
brengen bij Els in de Speelgoed winkel
een ruimte – garage om 2 kevers (ps, auto’s!!!
geen beestjes) te stallen tel. 06 53 54 22 43 Theo
Adema de Voorn 16 Makkum

7e Makkumer Eighties Disco

De stichting Ald Makkum organiseert op woensdag 30 oktober de eerste inloopavond in het
waaggebouw. Thema Markt en Plein. Omdat we
maximaal 30 personen kunnen bergen nodigen
we belangstellenden per straat uit. Het programma bestaat uit een rondleiding door het gebouw.
Inkijk in het digitale archief waarbij informatie
over uw woning of bewonersgeschiedenis. Om
20.00 uur is er korte lezing over de ontstaangeschiedenis van de straat. Mocht u interssante

zaken of foto’s hebben met betrekking tot
Makkum neem die dan mee. Wij maken graag
een foto of scan zodat u het materiaal meteen
weer mee terug kan nemen. De avonden worden
aangekondigd via de Belboei en de website HW
Wunseradiel.nl.
Opgave kan via: email: info@ald-makkum.nl of
0515-230670, Waagsteeg 1a.

Comité hou Friesland mooi
Inwoners van Súdwest Fryslan: pas op uw zaak!
En die zaak is wat er gaat gebeuren in onze
Gemeente met de bouw van windturbines en
windparken. Wat is er aan de hand? Ten eerste,
de Regering/Den Haag eist dat er in 2020 in de
Provincie Fryslân 530,5 MW aan windenergie
staat. Dus moet er ruim 450 MW bijkomen. Dat
zijn +/- 150 turbines van 150 meter. Ten tweede,
Den Haag is nu al bezig met het realiseren van
een giga-windpark in het IJsselmeer voor de kust
bij Makkum: globaal zijn dit minimaal 47 tot
maximaal 100 windturbines van 150 meter
hoog. Ten derde, de Provincie Fryslân heeft het
gebied tussen Harlingen, Bolsward en Makkum
aangewezen als “zoekgebied” met als gevolg dat
grondbezitters en projectontwikkelaars daar nu
al plannen hebben voor ook nog eens 130 turbines
van 150 meter. Ten vierde, als de Provincie niet
met een goed plan voor die 530,5 MW komt,
mag Den Haag ingrijpen: dat is zo afgesproken!

Wil je het echte Makkumer Disco gevoel uit de
jaren "80" weer beleven? Kom dan op Zaterdag
2 November naar HCR de Prins vanaf 21:00 uur
is er in de bovenzaal de 7e Makkumer Eighties
Disco. Haal je leukste disco outfit uit de kast en
kom als je popidool naar de Prins. Deejee Hendrik
van Discotheek The Sound laat je helemaal terug
gaan in de tijd. Hij is wederom in z’n platenarchief gedoken om de mooiste hits van toen zijn
boxen uit te laten knallen!

Waarom is dit erg? Wij zijn niet tegen windenergie,
maar als al deze plannen doorgaan is dat een ramp
voor de gehele Gemeente. In de eerste plaats
voor de inwoners in de buurt van al die turbines
en parken (ruim 10.000 mensen) want die zien
hun huizen in waarde dalen of onverkoopbaar
worden en die kunnen nooit meer ontsnappen
aan het lawaai of de slagschaduw van windturbines. Zelfs hun banen staan op de tocht omdat
recreatie en toerisme klappen gaan krijgen. Maar
ook de rest van de Gemeente zal de dans niet
ontspringen. Niet alleen omdat er minder ruimte
zal zijn voor recreatie en ontspanning, maar ook
vanwege de financiële gevolgen. Als de Friese
IJsselmeerkust en het gebied tussen Harlingen,
Bolward en Makkum krimpgebied worden, zal
de Gemeente in financiële problemen komt. En
daar krijgen alle inwoners de rekening van thuis.

Herinnerd u zich deze nog? U2, Bon Jovi, Toto,
Meat loaf, Final Countdown, The Police,
Genesis, Stars on 45,Queen, Genesis, Madonna…
Wij hebben er al weer zin in. Kom op tijd want
Vol =Vol See you at The Eigties!!!!

Wat gaat er gebeuren? Tot nu toe kwamen
Gemeente en Provincie niet met een geloofwaardig plan. Als ze niet volgend jaar met zo’n plan
komen, zal Den Haag ingrijpen want die 530,5
MW moet er komen omdat die 6000 MW voor

heel Nederland er moet komen. Is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks! “De milieueffectrapportage voor een groot deel van onze
Gemeente ligt al klaar in Den Haag”, zegt Arjen
Doedel uit Makkum en lid van het Comité Hou
Friesland Mooi. En dus is “nee” zeggen tegen al
die plannen voor ons geen optie want dat zal (a)
geen enkel effect hebben in Den Haag en (b) het
zet de Provincie en de Gemeente buiten spel. En
dus is het gevolg van alleen maar “nee” dat Den
Haag een giga-park in het IJsselmeer doordrijft,
misschien zelfs aangevuld met een fors park bij
de Kop van de Afsluitdijk. Daarom moet Friesland
zelf met een beter plan komen!
Wat wil het Comité? Wij willen dat de Provincie
met een plan komt dat de lusten en de lasten
eerlijk verdeelt. En we willen dat de Gemeente
zich daarvoor inzet. Dus gaan wij alle politieke
partijen van Súdwest Fryslân oproepen om in de
verkiezingen met een duidelijk standpunt te
komen over zo’n plan. Wat het Comité betreft
gaat het daarbij om de volgende bouwstenen.
1. De Gemeente maakt zich sterk bij de Provincie
en het Rijk voor een zo klein mogelijk windpark in het IJsselmeer.
2. Uit de opbrengsten van het IJsselmeerpark
wordt een fonds gevormd ter bevordering van
toerisme, natuur, landschap en cultuur dat
beheerd wordt door de lokale bevolking.
3. De Gemeente steunt een beperkte opschaling
van het windpark Kop Afsluitdijk, van het
park Tjerkwerd en van het A7 park.
4. Bij die opschaling wordt schade van omwonenden vergoed en krijgen lokale energiecoöperaties voorrang om te kunnen participeren.
5. De Gemeente wijst alle overige plannen en
initiatieven af en dringt er bij de Provincie en
Rijk op aan dat ook te doen.
Voor een nadere onderbouwing van onze voorstellen, zie: www.houfrieslandmooi.nl. Of ga langs
bij uw politieke partij!

