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Aandacht voor oude fruitbomen
Oude fruitbomen bloeien! Als het aan
de gemeente Smallingerland en aan de
Vrienden van het Oude Fruit ligt, kunnen
we ook in volgende lentes van dit fraaie
gezicht genieten.
Eerder dit jaar kreeg de gemeente een
lijst aangeboden met namen van in
Smallingerland voorkomende oude
vruchtrassen, door mevr. Bergsma van
het kenniscentrum Vrienden van het
Oude Fruit (VOF). De namen zijn gekoppeld aan vruchtbomen die voorkomen in
het boekje en de lijst waardevolle bomen
van I.V.N. de Walden en Smelnes erfskip.
uit 2006. Bij eerder onderzoek werden
de aanwezige fruitbomen niet geïnventariseerd omdat daarvoor de kennis
ontbrak.
De afgelopen jaren heeft een aantal pomologen van de Vrienden van het Oude
Fruit (VOF) dit onderzoek afgerond en
de lijst met namen nu aangeboden aan
de gemeente. Bij het determineren van
de fruitbomen bleken er in Smallingerland relatief veel zogenaamde Knoop
rassen voor te komen. Dat zijn soorten
die in 1758 al zijn beschreven door de
heer Knoop, de eerste ‘pomoloog’ in

Nederland die fruitrassen omschreef
en tekende. Zijn werk werd in 1758
gepubliceerd onder de titel: Pomologia.
Dit boek wordt nog steeds gebruikt als
naslagwerk. Een overzichtstentoonstelling van zijn werk was het afgelopen
najaar te zien in het Historisch Centrum
Leeuwarden.
Het kenniscentrum Vrienden van het
Oude Fruit wil eigenaren van oude
fruitbomen bewustmaken van deze
cultuurhistorische rijkdom. Ook de
gemeente vindt dit belangrijk. De meeste
eigenaren van oude fruitbomen weten
inmiddels de namen van hun fruit.
Mocht u in het bezit zijn van een oude
fruitboom waarvan u de naam graag
wilt weten, neem dan gerust contact op
met de Vrienden. Men kan bijvoorbeeld
helpen om uw oude boom enten, zodat
er weer jonge boompjes van de oude
soort blijven bestaan.
De Vrienden van het Oude Fruit is een landelijk kenniscentrum van oude fruitrassen.
Voor verdere informatie:
www.vriendenvanhetoudefruit.nl

Wanneer waar onkruid borstelen?
Om het onkruid in de openbare ruimte
te verwijderen zet de gemeente borstelauto’s in. Deze week en de komende
twee weken rijden de auto’s door de
wijken Vrijburgh, Burmaniapark en de

Folgeren. Ziet u de auto’s rijden en bent
u in de gelegenheid uw auto elders te
parkeren? Graag!
De collega’s van Regon kunnen dan de
hele straat borstelen.

In de tuin van de heer Riemersma aan Het Noord in Drachten staan diverse oude fruitrassen. De appelen perenbomen staan inmiddels in bloei.

Uitvinderswedstrijd “Kunstzinnige robot”
Het Innovatiecluster Drachten organiseert voor de vierde keer, in samenwerking met de gemeente Smallingerland, de
Uitvinderswedstrijd. Engineering studenten van zes grote HBO opleidingen zijn
de uitdaging aangegaan om een robot te
ontwikkelen die, gestuurd door een app,
een kunstwerk maakt. Tijdens de wedstrijd tonen de studenten een film waarin
ze laten zien hoe de robot het kunstwerk
maakt. De kunstwerken worden aan het

einde van de avond geveild door burgemeester Tjeerd van Bekkum. Dus het is
voor de studenten niet alleen zaak om
een goed werkende robot te maken, maar
ook om een zo mooi mogelijk kunstwerk
te produceren. De deelnemende teams
komen van Saxion, Windesheim, NHL
, Hanze HIT , Hanze Hogeschool en
Stenden.
Op 9 juni 2016 presenteren de studenten
in Schouwburg de Lawei in Drachten

hun uitvindingen aan een jury bestaande
uit leden van het Innovatiecluster en
een kunstkenner. De presentatie van de
uitvindingen zal op bijzondere wijze
worden begeleid door uitvinder
Eibert Draisma.
We verwachten 8 uitvindingen te kunnen
gaan jureren. Wilt u meer weten over
de wedstrijd of wilt u aanwezig zijn bij
(een deel van) de finale? Kijk dan op
www.icdrachten.nl/wedstrijd

bestemmingsplannen en milieu
BesTemmIngsPLan ds. vIssCherWeI 51
houTIgehage vasTgesTeLd

Burgemeester en wethouders van Smallingerland
maken bekend dat het bestemmingsplan Vogelzang op 19 april 2016 door de gemeenteraad is
vastgesteld.
Doel van het plan
Het bestemmingsplan voorziet in twee woonkavels
op het perceel Ds Visscherwei 51 te Houtigehage.
Het plangebied ligt aan de westelijke zijde van het
dorp Houtigehage op de hoek van de Ds. Visscherwei en de Spitsbergen.
Bekijken
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt
ter inzage:
• In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur

tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur;
• Op de website www.smallingerland.nl/
bestemmingsplannen-nu-ter-inzage;
• Op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer
NL.IMRO.0090.BP2015BGB043-0401.

zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen. Als
het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit dat ter
inzage heeft gelegen kunt u als u geen zienswijzen
heeft ingediend, beroep instellen voor zover het
beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Reageren
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt
u, als u belanghebbende bent, binnen de onderstaande beroepstermijn een beroepschrift indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt.

Alleen als u tijdig zienswijzen heeft ingediend
tegen het ontwerpbesluit kunt u beroep instellen, tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in staat te

Ter inzage liggende stukken: vaststellingsbesluit en
bestemmingsplan.
Beroepstermijn: zaterdag 7 mei 2016 tot en met
vrijdag 17 juni 2016

Kinderfeestjes
Schoolreisjes
Arrangementen
Peuterpret

Dopplerlaan 26a Drachten - Tel. 0512 541 324
info@bombispeelparadijs.nl

WD/ONTW

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.

www.bombispeelparadijs.nl

