
Sânyndustry: NEE 

Het klagend roepen van de zwanen, het snateren van de eenden, vandaag was het weer zo vredig bij 
het IJsselmeer. Wat een schrik, dat daar straks de motor van een zandzuiger te horen zou zijn. Maar 
gelukkig is die race nog niet gelopen. De minister heeft aangegeven dat zij zich er niet mee zal 
bemoeien. Onze gemeenteraad kan de beslissing dus zelf nemen. Misschien dat er in januari over 
gestemd wordt. Misschien later. Maar de gemeenteraad kan NEE stemmen, en dan komt deze 
zandindustrie voor de kust van Gaasterland er niet.  

De gemeenteraad moet de belangen afwegen.  

• Het land heeft zand nodig. We hebben zand nodig voor wegen en huizenbouw. 
• De weinige natuur die er nog is in Nederland willen we beschermen. En deze zandwinning ligt 

midden in een natuurgebied. 
• De zandwinning geeft geluidoverlast in een grote omgeving en het open zicht over het 

IJsselmeer is verstoord. Dat is niet in het belang van omwonenden en recreatie. 

Wat is nu het belangrijkste? Het is een moeilijke beslissing voor de gemeenteraad. Niemand zit te 
springen om zandindustrie in het IJsselmeer, maar kan onze gemeente het landsbelang negeren? Aan 
de andere kant: Is het eigenlijk wel nodig voor het landsbelang? Want hier voor de kust van 
Gaasterland, dat is niet de enige plek waar zand is. Er zijn alternatieven. En is dan het natuurbelang 
en het belang van omwonenden en recreatie niet belangrijker? 

De gemeenteraad hecht grote waarde aan de mening van de bewoners. Als er geen draagvlak voor 
de zandwinning is dan is de kans vele malen groter dat de gemeente tegen stemt. Als de bewoners 
laten weten dat ze de natuur en het zicht en de stilte belangrijk en waardevol vinden, helpt dat 
gemeenteraadsleden NEE te stemmen. Iedereen die meedoet aan de acties helpt mee om de 
gemeente ervan te overtuigen: de Gaasterlanders willen dit niet, ze willen hun natuur, hun mooie 
landschap, niet kwijt.  

Laat je stem dus horen! Elke stem is belangrijk. Als je vindt dat de zandindustrie voor de kust van 
Gaasterland een slecht idee is, maak dat duidelijk. Breng je stem uit op de petitie. Hang een 
raambiljet op. Of zet een bord in de tuin. Schrijf een brief aan de gemeenteraad. Doe mee aan de 
acties. Inspiratie vind je in de kom van Oudemirdum of in het dorpje Murns, waar de bewoners met 
elkaar de borden hebben geschilderd.  

Zeg NEE, zodat  we de komende 30 jaar niet met deze zandindustrie opgescheept zitten. Zeg JA tegen 
de natuur. Zorg dat we een paar van die supermooie, stille plaatsen in onze gemeente overhouden 
waar mensen en dieren tot rust kunnen komen. 

Meer informatie, ook over de acties, is te vinden op onze Site: 
https://geenzandindustrieijsselmeer.nl. 

Je kunt je ook opgeven voor de appgroep van mensen die zich betrokken voelen, meedenken of op de 
hoogte willen zijn. Stuur daarvoor een app naar Baukje Miedema 0657621330. 
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