Nieuwsbrief Fêste Grûn, laatste kwartaal 2021
Vanuit Fêste Grûn sturen wij jullie hierbij een up-date van het laatste kwartaal van het jaar 2021.
Op zaterdag 11 september is er een demonstratie geweest in Ternaard, georganiseerd door de
SP-Fryslân, tegen de voorgenomen gaswinning die demissionair minister Blok aankondigde begin
september. Aan de gemeentelijke, regionale en landelijke partijen namen hieraan deel, waarbij op
het eindpunt nog een aantal sprekers het woord kregen om hun uit te spreken tegen de
voorgenomen gaswinning.
Op maandagmiddag 13 september heeft demissionair minister Blok een bezoek gebracht aan
Ternaard, waarbij hij gesproken heeft met de demonstranten die buiten stonden, een afvaardiging
van het gemeente- en provincie bestuur, waaronder de CvdK Arno Brok, een delegatie van het
OOT (omgevingsproces Ternaard) en dorpsbelang met burgers. De uitkomst bleef hetzelfde,
demissionair minister Blok, bleef bij zijn standpunt dat gaswinning nodig is. Maar later in de week
heeft hij zijn besluit toch uitgesteld naar maart 2022. Dat is toch een pluspuntje!
Ondertussen kon men tot 7 oktober 2021 een Zienswijze indienen dit is door Fêste Grûn ook
gedaan. Wat hier verder uitkomt is nog in afwachting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In memoriam, Maaike Bakker, secretaris van Fêste Grûn,
Op 5 november 2021 j.l. is na een korte periode van ernstig ziek zijn overleden
Maaike Bakker
Maaike was sinds 2016 secretaris van de Stichting Fêste Grûn, waarbij zij zich samen met ons
inzette voor het behoud van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving in verband met de
gaswinning en de voorgenomen gaswinning in deze regio.
Met humor, kritische vragen en daadkracht, wist zij veel te bereiken. Tot op het laatst heeft zij zich
hiervoor ingezet om de leefomgeving en aarde voor de toekomstige generatie(s) ook nog leefbaar
achter te laten, dit zag zij ook als een missie.
Onze gedachten zijn bij haar man, kinderen, kleinkinderen, naaste familie en vrienden,
om dit verlies een plekje in hun leven te geven.
Ook voor ons als Fêste Grûn, is het verlies van Maaike in ons midden, een enorm gemis.
Wij nemen dan ook even de tijd om in deze laatste periode van het jaar het even wat rustig
aan te doen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 december 2021 lijkt een positieve dag te zijn,
Nieuw kabinet: geen nieuwe vergunning voor gaswinning Waddenzee.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Wat ons wel brengt bij een vooruitblik voor de komende periode en het nieuwe jaar 2022,
Een oproep aan u allen als dorpsbelang en burgers, wij kunnen als Fêste Grûn wel nieuwe
man- of vrouw-kracht gebruiken om mee te helpen en te denken. Wij bestaan nu uit een klein
bestuur en één lid (4 personen) en wij zouden wel wat versterking kunnen gebruiken.
Spreekt je dit aan of wil je eerst wat informatie over het hoe en wat of het wel en wee,
laat dan je gegevens achter op ons mailadres: festegrundongeradiel@gmail.com
en wij nemen dan contact met je op.
Voor nu rest ons te zeggen, pas goed op en blijf gezond en wij wensen u en jullie

Een gezond en voorspoedig 2022!
Namens Fêste Grûn,
Anna Anjema (voorzitter)

