
 
 

Gespreksvers lag  

  

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden   

  

Aan: belanghebbenden recreatiegebied de Groene Ster 

Van: Douwe Terpstra en Wies ten Have 

Onderwerp: concept verslag overleg 11 april  2018 (ter bespreking) 

Datum: 11-04-2018 

 

Aanwezig 

José van Gelder (Alddiel 9), Nel Noppe (Alddiel 12), Tjipke Tasma en Wietse Elzinga 

(strandje), Douwe Terpstra en Wies ten Have (BügelHajema)  

 

Mededelingen 

- Er zijn wat afmeldingen binnengekomen voor deze bijeenkomst. Ondanks het kleine gezel-

schap gaan we de laatste punten doorspreken vanavond.  

- Naar aanleiding van de mail van de gemeente aan de bewoners is onduidelijkheid ontstaan. 

Op 1 van de kaartjes die bij de kadernotitie zat stond het tijdelijke treinstation aangegeven, 

terwijl eerde al via de media gebleken was dat dit station er niet komt. Wies vraagt na bij de 

gemeente wat nu de stand van zaken is.  

 

Verslagen 14 en 28 maart 2018 

- Beide verslagen zijn akkoord, als het punt over de geluidsoverlast voor recreanten nog op-

genomen wordt in het verslag van 28 maart. Beide verslagen worden op de site van de ge-

meente Leeuwarden geplaatst.  

 

Bereikbaarheid 

- realiseer een soort van verkeercirculatieplan. Dit moet bij de bewoners bekend zijn, zodat zij 

ook hun eventuele gasten daarover kunnen informeren. De bewoners kunnen hierover goed 

adviseren, omdat zij inmiddels goed weten hoe het werkt. 

- Er worden meestal twee verkeersregelaars ingezet, dat is te weinig. Bovendien houdt de ge-

meente geen rekening met een grote hoeveelheid auto’s die min of meer tegelijkertijd aan-

komen. De regelaars kunnen dat niet aan.  

- Parkeerverbod moet worden ingesteld op die plaatsen die open moeten blijven voor andere 

gebruikers van De Groene Ster. Bijvoorbeeld het parkeerterrein voor het strandje.  
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- De kiosk in de Groene Ster is dicht tijdens festivals. De bezoekers kunnen er daardoor geen 

gebruik van maken. Is het niet mogelijk om de kiosk open te houden, dat is beter voor de 

uitbater van de kiosk. Hij heeft nu inkomensderving door de festivals.  

- Er moet voor ieder festival een goed plan gemaakt worden voor de toegang van het terrein. 

Zo zijn er verschillende toegangen nodig voor bezoekers van de festivals, leveranciers en 

bewoners/bezoek.  

 

handhaving 

- De gemeente moet erop letten dat iedereen zich goed aan de afspraken te houden. Het lijkt 

erop dat de gemeente niet alles goed vastlegt, waardoor er altijd interpretatieruimte is. De 

handhavers kunnen daardoor niet goed handhaven. 

- De mensen die moeten handhaven kennen de gemaakte afspraken (de vergunningen) vaak 

niet. Wat het voor hen lastig maakt om mensen aan te spreken. 

 

Ecologie 

- Er is geen nulmeting gedaan voor de start van de festivals een aantal jaren geleden. Daar-

door is het effect op planten en dieren niet meer na te gaan. Het is wel bekend welke soor-

ten in het Natura 2000 gebied van de Grote Wielen horen te zitten. Ook is bekend welke fac-

toren, n welke mate verstorend werken per diersoort. Er wordt getoetst aan die gegevens.  

 

Veiligheid 

- Zwemveiligheid: een deel van het terrein is aangewezen als zwemwater. Als het gebied 

wordt gebruikt voor evenementen dan bestaat de mogelijkheid dat er geen gebruik kan 

worden gemaakt van het gecontroleerde zwemwater. Je zou dus kunnen denken aan het 

uitbreiden van het aangewezen zwemwater. 

- Het is van belang dat er wordt nagedacht over drugs- en alcoholtesten voor verkeersdeel-

nemers.  

 

Afval 

- Afval is redelijk onder controle. Er zijn voldoende containers; het terrein was de vorige keer 

binnen een week weer afvalvrij, al waren er ook uitzonderingen. Er blijft echter wel allerlei 

huisraad achter van personen die kennelijk van alles meenemen en niet mee terugnemen  

- Ook het probleem van de evenementententjes die achtergelaten worden is lastig.  

 


