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Beste lezer,
Hierbij ontvangt u onze eerste Nieuwsbrief Tsjûkemarplannen met informatie over de plannen die
wij hebben in en om de Tsjûkemar.
Het doel van deze Nieuwsbrief Tsjûkemarplannen
Via deze Nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in de
regio van de Tsjûkemar. Deze Nieuwsbrief heeft geen vaste verschijningsdata, maar zal geregeld
uitkomen op momenten dat daar aanleiding toe is. Voor een totaaloverzicht van de tot nu toe
gemaakte plannen, verwijzen wij u naar onze website www.tsjukemarplannen.nl . Mocht u
aanvullende ideeën en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze sturen naar:
info@tsjukemarplannen.nl. Wij staan nog in de beginfase van de projectontwikkeling en daarom
zijn wijzigingen in de plannen zeker nog mogelijk.
De Tsjûkemar in 2016
De Tsjûkemar is als verbinding over water tussen het Friese Merengebied en NW-Overijssel voor
veel waterrecreanten een bekende naam van niet meer dan een doorgangsmeer. De ware
kwaliteiten van de Tsjûkemar en omringende regio worden daarmee niet op de juiste waarde
geschat.
De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar zou graag de Tsjûkemar-regio laten profileren als een
verblijfsmeer waar veel eigentijdse en veelzijdige recreatie aangeboden gaat worden voor
meerdere doelgroepen. Om hieraan te voldoen zullen er de nodige voorzieningen moeten
worden gerealiseerd, waarbij slim en milieubewust gebruik zal worden gemaakt van het kostbaar
onderhoud dat voor de komende jaren gepland staat. Zo is het de bedoeling om bijvoorbeeld bij
de baggerwerkzaamheden, het slib opnieuw te gebruiken voor o.a. realiseren van een nieuwe
landtong bij Delfstrahuizen, met een prachtig uitzicht over de Tsjûkemar.

Bestaande waarden en kwaliteiten zoveel mogelijk behouden
De Tsjûkemar heeft veel kwaliteiten waar we zuinig op zijn, óók bij de ontwikkeling van de
genoemde plannen. Daarom worden nieuwe activiteiten die lawaai veroorzaken ook gepland bij
de al rumoerige snelweg A6 aan de westkant van het meer. Geluidsarme activiteiten plannen we
aan de “stille” oostzijde. Aan de noordzijde worden, behalve natuurontwikkeling, verder geen
recreatieve activiteiten ontplooid, met uitzondering van de aanleg van een mooi fietspad, zodat
we ook wandelend of fietsend een rondje om de Tsjûkemar kunnen maken. Voor de
veelbelovende plannen aan de zuidzijde verwijzen wij u graag naar onze website.

Economische waarden en leefbaarheid
Provincie Fryslân, Gemeente De Fryske Marren, De Marrekrite en andere organisaties als
Ondernemersverenigingen en Plaatselijk Belang waarmee we bij de planvorming regelmatig in
contact zijn, omarmen onze initiatieven en zijn heel enthousiast. Door deze plannen zal de
leefbaarheid in de Tsjûkemar-Regio weer de nodige impulsen gaan krijgen. De vestiging van
nieuwe bedrijven proberen wij te stimuleren, waardoor ook de werkgelegenheid gaat toenemen.
Deze ontwikkelingen zijn van groot belang om het voortbestaan van de economische
bedrijvigheid in onze dorpen te waarborgen! Wij worden nu al benaderd door zowel potentiële
nieuwe ondernemers als bestaande ondernemers met uitbreidingsplannen en zien al
samenwerkingsverbanden ontstaan.

Uw ideeën en reacties
Uiteraard worden wij graag gevoed met uw suggesties en eventuele opmerkingen, bij voorkeur
per e-mail naar info@tsjukemarplannen.nl. Ook worden serieus geïnteresseerde potentiële
ondernemers hierbij uitgenodigd contact met ons op te nemen via info@tsjukemarplannen.nl.
Op 24 september a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur organiseren wij voor belangstellenden een inloopmiddag over de plannen in de Tsjûkemar-regio in De Kûperij van WSV St. Nicolaasga, Westend 23
in St. Nicolaasga. Ook daar bent u van harte welkom!
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