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9 en 10 september
Open Monumentendagen
In het weekend van 9 en 10 september
zijn weer de jaarlijkse Open Monumentendagen. Door heel Nederland zijn dan
ruim 4000 monumenten gratis te bezoeken en worden er diverse activiteiten
georganiseerd. Smelne’s Erfskip heeft
het initiatief genomen om voor Smallingerland op de zaterdag een programma
samen te stellen. Er zijn die dag verschillende wandel- en fietstochten waarbij
architectuur centraal staat. Onderstaand
het programma voor zaterdag de 9e.
Drachten
Een nieuwe wandelroute door het centrum van Drachten leidt de deelnemers
langs verschillende 20ste eeuwse monumenten in dit gebied. Voor wie liever op
de fiets stapt heeft Smelne’s Erfskip een
fietsroute uitgestippeld door het noorden en zuiden van de gemeente. Zowel
de wandel- als de fietsroute is gratis
verkrijgbaar vanaf zaterdagochtend
9.30 uur bij het Toeristisch Informatiepunt aan het Museumplein. Het Museumplein is ook het startpunt van beide
routes.
Oudega
De Historische Vereniging Stichting
Hattum de Vries heeft in Oudega een
wandelroute uitgezet. Een gids neemt
de wandelaars mee voor een tocht langs
verschillende monumenten in het dorp.
De wandeling duur ongeveer een uur.

Wie wil meedoen kan zich tussen 11.00
en 16.00 uur melden bij de Haven,
tevens vertrekpunt van de tocht.
De Tike
Aan de Master de Jongwei 32 zijn op
9 september tussen 9.30 en 16.00 uur
fietsroutes verkrijgbaar door het dorp en
de omgeving. U kunt starten wanneer
u wilt. Liever met een gids op pad? Om
11.00 en 14.00 uur vertrekt er, bij voldoende belangstelling, vanaf genoemd
adres een begeleide fietstocht. De tuin
achter de Master de Jongwei 32 is voor
de gelegenheid omgedoopt tot theetuin.
Tot 16.30 uur kunnen de deelnemers hier
een gratis kopje koffie of thee nuttigen.
Organisatie van de verschillende activiteiten is in handen van de Historische
Kring ‘De Rûnte’ uit De Tike.
Boornbergum
Het Plaatselijk Belang heeft een fietsroute uitgezet in de omgeving van
Boornbergum en De Wilgen. De route
is te vinden op de facebookpagina van
Plaatselijk Belang De Wilgen.

10 september
Fryske Dei in Houtigehage
Aan de Skoallewyk 10 en 12 is het op
10 september Fries wat de klok slaat
tijdens de jaarlijkse Fryske Dei. In en
rondom de arbeidershuisjes zijn er deze
zondag tussen 13.30 en 18.00 uur
verschillende activiteiten.
Bij huisnummer 10 kunnen bezoekers
luisteren naar optredens van Gurbe
Douwstra, de Voortvarende Vrouwen

en het duo Hûnekop. Hier is ook een
demonstratie van oude ambachten, een
palingrokerij, sfeermarkt en kraampjes
met eten en drinken. Bij Skoallewyk 12
is er een programma voor de kinderen
met onder andere theater, muziek en
schminken. De organisatie ontvangt
voor deze Fryske Dei een subsidie van
de gemeente.

Speelveld aan de Helling opgeknapt
Op het speelveld aan de Helling in de
wijk de Venen stonden veel grote bomen.
Hierdoor lagen zowel het speelveld als
de aangrenzende huizen bijna de hele
dag in de schaduw. Op verzoek van een
aantal aanwonenden om iets te doen
aan de lichtinval en de natte omstandigheden was het plan om de bomen om en
om te kappen.

Na overleg met omwonenden is uiteindelijk besloten welke bomen gekapt
zouden worden. Het speelveld is nu een
stuk lichter geworden. De houtsnippers
zijn vervangen door valtegels en gras
en er is een nieuw driedelig duikelrek
geplaatst. Binnenkort vervangen wij nog
de glijbaan.

Meer informatie
Voor wie tijdens de Open Monumentendagen gratis een van de 4000 monumenten wil bezoeken vindt op
www.openmonumentendagen.nl een
overzicht van de locaties per provincie
of plaats.

Werkzaamheden Appelhof
Het riool aan de Appelhof ter hoogte
van de Oudeweg in Drachten is verzakt.
Dat zorgt voor een gat in de weg. Er
liggen nu rijplaten op zodat het verkeer

gewoon door kan rijden. Volgende week
laten we de weg herstellen. De werkzaamheden duren 1 dag. De Appelhof is
dan gedeeltelijk gestremd.
Spelende kinderen op het nieuwe duikelrek op het speelveld aan de Helling.

BEKENDMAKINGEN
JAARLIJKSE SLOOTONDERHOUD DOOR
WETTERSKIP FRYSLÂN IN
RAYON 26/PERCEEL 27
Het Wetterskip Fryslân heeft te kennen
gegeven dat zij het jaarlijkse slootonderhoud
laten uitvoeren in Rayon 26/perceel 27. In de
Gemeente Smallingerland gaat het om de sloten
in Goëngahuizen, Kortehemmen, De Veenhoop,
Smalle Ee, Boornbergum en Drachten. Dit is een
algemene kennisgeving. Gebruikers van o.a.
gemeentegrond krijgen geen persoonlijke brief
meer.
Via http://www.wetterskipfryslan.nl kunt u zien
om welke sloten het precies gaat. Daar kunt u
ook de depotzijde van 2017 vinden.
AGENDA RAADSVERGADERING
De gemeenteraad van Smallingerland vergadert
op dinsdag 5 september vanaf 19.00 uur in het
gemeentehuis van Drachten.
Het is een doorlopende vergaderavond.
De tijden achter de agendapunten zijn maximum
behandeltijden. Het kan dus zijn dat een
agenda(punt) eerder is afgehandeld waardoor
het volgende punt of volgende onderdeel van de
vergaderavond eerder begint.

AGENDA DE RONDE TAFEL - locatie Raadzaal,
19.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
(30 min.)
4. Passantenvoorziening Lits-Lauwersmeerroute
(30 min.)
5. Sluiting
Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan.
Laat het ons weten via griffie@smallingerland.nl.
20.00 uur HET PLEIN
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen
op een informele manier aan te kaarten bij
raadsleden. Het Plein start aansluitend aan de
Ronde Tafel (uiterlijk 20.00 uur) en duurt een half
uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan
aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij
ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de
raadsvergaderingen.
HET DEBAT
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. 4e Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Smallingerland 2017-2021 (30 min.)
4. Sluiting

AGENDA HET BESLUIT
1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling van de agenda
4. Vaststelling van de besluitenlijsten
5. Ingekomen stukken
AFHANKELIJK VAN BEHANDELING IN HET
DEBAT VAN 5 SEPTEMBER 2017
6. 4e Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Smallingerland 2017-2021
7. Sluiting
De vergadering is live via internet
(www.smallingerland.nl) te volgen en via de
radiozender Smelne FM (kabel: 96.1, ether 106.5)
te beluisteren. In geval van uitzending van het
programma Smelne Podium wordt de vergadering
vanaf 20.00 uur uitgezonden.
INCIDENTELE FESTIVITEITEN
Café de Buurman Zuidkade 44 Drachten
Wij hebben een kennisgeving ontvangen van
Café de Buurman voor live muziek op het adres
Zuidkade 44 in Drachten op 2 september 2017.
Bij die incidentele festiviteiten wordt meer
geluid gemaakt dan normaal. De festiviteit
op 2 september duurt tot 02.00 uur. Bij de
festiviteit gelden de geluideisen uit de Algemene
Plaatselijke Verordening Smallingerland.

Dit is de zesde incidentele festiviteit dit jaar.
In totaal mag Café de Buurman 12 incidentele
festiviteiten per jaar houden.
U kunt geen bezwaar maken tegen de
kennisgeving.
PU/AG/AZ
PUBLICATIE BESLUIT BIJ ONBEKEND
ADRES
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 29 augustus 2017 een besluit genomen
ten aanzien van de heer P. de Vries,
geboortedatum 3 april 1972, hierna
belanghebbende.
- Het betreft een besluit van het college op
grond van Participatiewet.
Omdat van belanghebbende geen adres
bekend is maakt het college van burgemeester
en wethouders hierbij bekend dat het besluit
is genomen. Belanghebbende kan het besluit
persoonlijk afhalen in het gemeentehuis.
Legitimatie is verplicht.
Bezwaar
Binnen 6 weken na deze publicatie kan
belanghebbende bezwaar aantekenen tegen
het besluit bij het college van burgemeester en
wethouder, Postbus 10.000 9200 HA Drachten.

Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon 0512-581234. Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar:
B&W van Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.
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Zomerspecial: Op ontdekkingstocht in eigen stad
Op 22, 23 en 24 september 2017 kan
iedereen tijdens een avontuurlijke reis
kennismaken met de Westkop op de
Tussendiepen.
Ga mee op expeditie!
De Tussendiepen, het oudste industrieterrein van Drachten, is voor vele
Drachtsters nog onontdekt gebied. Op
het terrein zijn verschillende bedrijven
gevestigd, van ambachtelijk tot innovatief. Ook is er braakliggend land waar
de natuur haar gang heeft kunnen gaan.
De Westkop op de Tussendiepen is deels
nog niet ontwikkeld, een uitdaging dus
om na te denken over de invulling van
het gebied. Tijdens een avontuurlijke
reis bent u welkom om het gebied beter
te leren kennen.
Programma Expeditie Westkop Tussendiepen
Expeditie Westkop Tussendiepen is
bedacht door kunstenaars en start bij
café De 2 Heeren aan het Moleneind en
eindigt met een uitzicht op het talud op
de Westkop.
Het gebied wordt verkend zowel over
en door de Drachtstervaart, als te voet
over land. Een tipje van de sluier: de reis
start met een snorkeltocht door de vaart.
Degene die liever meelopen langs de waterkant zullen een wonderlijke optocht
in het water zien.
Vervolgens stappen we in een bijzonder
vaartuig en vervolgen we onze reis over
het water richting het uitkijkpunt op
het talud op de Westkop. Daar kan het
publiek zelf fantaseren over de nieuwe
bestemming voor het gebied naar
aanleiding van sciencefiction-verhalen.
Na afloop van de reis kunt u de presen-

Westkop Tussendiepen, Foto: Henk Hofstra

tatie van de kunstenaars bezoeken in de
Sluisfabriek.
Expeditie Westkop Tussendiepen wordt
vormgegeven door kunstenaars William
Speakman, Refunc, Yasser Ballemans en
Henk Hofstra.
Presentatie in de Sluisfabriek
Gelijktijdig met Expeditie Westkop
Tussendiepen is er een presentatie in de
Sluisfabriek. In dit oudste industriële
gebouw van Drachten krijgt u impressies
te zien van de ideeën voor een nieuwe
toekomst voor de Westkop. Ook zijn hier
de ontwerpen te zien voor de stadsmarkeringen op de locaties in noord, oost en
zuid Drachten. De volgende kunstenaars
presenteren hun plannen in de Sluisfabriek:
Locatie noord: David Jablonowski
Locatie oost: Frank Koolen
Locatie zuid: Frank Havermans
Locatie west: Melanie Bonajo,
Heather en Ivan Morison, Melle Smets,
RAAAF, William Speakman, Refunc,
Yasser Ballemans en Henk Hofstra.
De presentatie in de Sluisfabriek is voor
iedereen gratis te bezoeken, ook als u
niet mee gaat op expeditie. Kom langs
op 22, 23 of 24 september van 11.00 tot

18.00 uur. Het adres van de Sluisfabriek
is Tussendiepen 6 in Drachten.
Deelnemers aan Expeditie Westkop Tussendiepen worden na afloop vanaf het
eindpunt van de reis per bus vervoerd
naar de presentatie in de Sluisfabriek en
weer terug naar het beginpunt,
café De 2 Heeren.
Wat is Bestemming Drachten?
Expeditie Westkop Tussendiepen is
onderdeel van Bestemming Drachten,

een initiatief van de Gemeente Smallingerland. In de vier windrichtingen, bij
de belangrijkste toegangswegen naar de
stad, komen eigentijdse stadsmarkeringen. In co-creatie met de stad wordt gewerkt aan tijdelijke èn permanente state
of the art kunstwerken die Drachten
een nieuw aanzien zullen geven. TAAK
is gevraagd voor concept en ontwikkeling. Meer informatie over Bestemming
Drachten vindt u op:
www.bestemmingdrachten.nl.

Foto: Willem Kolvoort

Vertrektijden van de expedities
We vertrekken vanaf café De 2 Heeren,
Moleneind Zuidzijde 71 in Drachten. De
gehele reis duurt 1,5 à 2 uur. Er is plek
voor maximaal 15 personen per tour. De
expedities beginnen om:
• vrijdag 22 september 11.00 uur,
13.30 uur en 16.00 uur
• zaterdag 23 september 11.00 uur,
13.30 uur en 16.00 uur
• zondag 24 september 11.00 uur,
13.30 uur en 16.00 uur
Graag een half uur eerder aanwezig zijn
wanneer u mee gaat snorkelen!
Geef u op voor de expeditie!
Ga naar: www.bestemmingdrachten.nl
en vul het aanmeldformulier in.
Deelname is gratis.
Voor vragen e-mail naar: info@taak.me
De route van de expeditie, tekening door Wiliam Speakman.

