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Nieuwsbrief

december 2019

Beste mensen,
Hierbij, zoals u gewend bent, weer de jaarlijkse Nieuwbrief.
In de Nieuwsbrief staan een aantal zaken, die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Nieuws van het bestuur
Ons bestuur is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Advies bouwvergunningaanvraag en subsidieaanvraag
Er zijn dit jaar geen adviezen gegeven aan de gemeente De Fryske Marren, over bouwaanvragen voor
gemeentelijke monumenten.
Wel hebben wij contact gehad met de gemeente over de panden op de Pôlle in Lemmer en de
gemeente hebben geattendeerd op de zorglicht, die de eigenaren hebben.
Ook hebben wij een reactie gegeven naar de eigenaren, over de plannen voor woningbouw op die
locatie. Hierbij is gewezen is op de uiterste zorg, die nodig is om de waardevolle gevels en kozijnen
overeind te houden tot het moment van restaureren.
Daarnaast hebben wij aangegeven, dat bij ons de wens leeft, om het aanzien van de locatie te
verbeteren met tijdelijke middelen.
Naar aanleiding van vragen van verontruste bewoners, hebben wij contact gehad met Lyaemer
Wonen over het mogelijke behoud van een rij woningen in de Zuiderzeestraat.
Deze eenvoudige karakteristieke woningen in de stijl “Delfts Rood” zijn onderdeel van
renovatieplannen.
Door Lyaemer Wonen is serieus gekeken of behoud mogelijk zou zijn. Echter de kosten van
restauratie zullen veel te hoog uitvallen, zodat een redelijke huur vragen, niet mogelijk zou zijn.
Tot onze spijt zijn de woningen ook geen beschermd monument.
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Wel hebben wij de afspraak gemaakt, om nog eens met de woningbouw vereniging in gesprek te
gaan, over het behoud van andere waardevolle panden.
Jaarlijkse donateurs avond van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland
Op vrijdag 13 september jl. heeft in de Hervormde Kerk in Lemmer, de jaarlijkse bijeenkomst van
onze Stichting plaats gevonden.
Na ontvangst met koffie of thee werden de gasten welkom geheten door dhr. Piet Zantman.
Daarna vertelde hij over het wel en wee van SDL van het afgelopen jaar en werden verhalende vlogs
en filmpjes van Lemmer, uit het verleden, getoond.
Mevr. Amanda Boesjes gaf een interessante presentatie over de plannen voor de aanpassing van het
gemeentelijk monument “de Gereformeerde Kerk”.
De bijeenkomst werd afgewisseld met livemuziek van de band:“What about Berb”.
De avond werd afgesloten met hapje en een drankje, waarbij gelegenheid was van gedachten te
wisselen over de onderwerpen van deze avond.
Het was een mooie bijeenkomst, met een prima opkomst.

Nazomeren in Lemmer 2019

Overleg met gemeente
Kort geleden hebben leden van ons bestuur, kennisgemaakt met de nieuwe wethouder van de
gemeente De Fryske Marren, de heer Roel de Jong, die monumenten in zijn portefeuille heeft.
Tijdens dit open gesprek zijn o.a. aan de orde gekomen:
de historie en de doelstelling van SDL; er is aandacht besteed aan de harmonisatie van het
gemeentelijk monumentenbeleid in de gemeente De Fryske Marren; de handhaving van het
monumentenbeleid, de personele bezetting bij de gemeente; wat kan SDL betekenen voor de
gemeente en de oude begraafplaats in Lemmer.
Harmonisatie Monumentenbeleid Gemeente De Fryske Marren
Tot onze grote tevredenheid, heeft de gemeenteraad, woensdag 13 november jl., het “Gemeentelijk
monumentenbeleid De Fryske Marren” officieel vastgesteld.
Website
Zoals vorig reeds werd aangekondigd, is onze vernieuwde website dit jaar online gezet.
Daarin zijn ook verbeteringen opgenomen, die de Belasting nodig vond i.v.m. de ANBI-status.
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Overige informatie.
Op dit moment heeft de Stichting 49 donateurs.
Daar kunnen natuurlijk nog meer bij.
Weet u nog iemand, die donateur wil worden, verwijs ze dan naar de site:
www.dorpsbehoudlemsterland.nl, of mail naar dorpsbehoud@dds.nl en een inschrijvingskaart kan
worden toegezonden naar de nieuwe donateurs. Ook voor vragen en suggesties kunt u gebruik
maken van dit mailadres.
Tot slot:
Uw donatiebijdrage over het jaar 2019, aan de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, zal de komende
weken automatisch van uw rekening worden afgeschreven.
Het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, dankt u voor uw bijdrage.
ANBI stichting
De stichting Dorpsbehoud Lemsterland, is een zogenaamde ANBI stichting.
Het RSIN nummer is 819818975.
De regels over schenk- en andere belastingafspraken, zijn op onze Stichting van toepassing.
Wilt u meer informatie mail ons dan op dorpsbehoud@dds.nl en we nemen contact met u op.
Rekeningnummer
De Stichting Dorpsbehoud Lemsterland heeft een betaalrekening bij de Rabobank onder nummer:
NL22RABO 0129 222 83.
Wij wensen u alvast plezierige feestdagen en een gezond 2020 toe.

