Jaarverslag Plaatselijk Belang Nij Beets 2017
Bestuursamenstelling: Erica Zandstra (voorzitter), Rinze Herrema (penningmeester), Astrid Koot
(notulist), Tineke de Vries, Jan de Jong en Pieter Nauta.
Het bestuur vergadert eens per maand. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen van diverse
commissies. Ook bestaat er een overlegstructuur tussen het bestuur en de gemeente.
De volgende zaken hielden ons het afgelopen jaar bezig, waarbij wij een onderscheid hebben gemaakt
in drie thema’s:
 Accommodaties
Project dorpsontwikkeling
In de jaarvergadering van 2017 hebben wij als PB Nij Beets met enthousiasme de ideeën rondom de
locatie van de oude ijsbaan/ terrein Veltman gepresenteerd aan het dorp. Het doel van die presentatie
was om de dorpsbewoners uit te dagen om mee te gaan denken over de te volgen koers. Ook de locatie
van een nieuw te vormen dorpscentrum werd besproken. Bij eerdere bijeenkomsten in It Trefpunt is
gesproken over een dorpskern bij het kanaal en de nieuwe brug.
Er zijn verhitte discussies geweest over de locatie van de sportvelden en het bouwen van nieuwe huizen
of een restaurant in de dorpskern, maar ook gesprekken over hoe mooi het zou zijn als alle kinderen
van Nij Beets samen naar één school zouden kunnen gaan.
Als PB zijn we het afgelopen jaar verder in gesprek gegaan met de projectontwikkelaar, de gemeente,
de scholen en de verenigingen en hebben we afgesproken het gesprek over het plan oude ijsbaan en de
toekomst van het dorp Nij Beets verder in de gezamenlijkheid met alle partijen op te pakken ná de
verkiezingen. We gaan ervan uit dat wij t.a.v. de toekomst van Nij Beets wederom goede ideeën en
input van de dorpsbewoners krijgen op de jaarvergadering van 26 maart in It Trefpunt.
It Trefpunt
In 2017 hebben Frans Schoutsen en Pieter Nauta samen met het bestuur van It Trefpunt gekeken naar
het vormen van een volledig nieuw stichtingsbestuur. Hiervoor zijn o.a. gesprekken geweest met de
gemeente, Doarpswurk en alle gebruikers van It Trefpunt. Er zijn verschillende mensen uit Nij Beets
benaderd om deel te nemen in een nieuw bestuur en er is een voorstel ingediend bij het college van
B&W. Er zijn tot op heden nog geen nieuwe bestuursleden gevonden. Op woensdag 14 maart 2018 is er
een vergadering voor alle verenigingen en betrokkenen waar onder andere de toekomst van It Trefpunt
op de agenda staat.
 Omgeving / Infrastructuur
Groen en wegen
In het voorjaar is de Legewei in zijn geheel aangepakt. Bij Schouwstra’s slûs zijn twee mooie
picknicktafels geplaatst en de gemeente is gestart met het opknappen van het plantsoen rondom het
bankje wat door het dorp Giethoorn aan Nij Beets geschonken is in 1963. Dit bankje zal in opdracht
van Plaatselijk Belang weer worden opgeknapt.
In het najaar zijn de oude bomen op de begraafplaats gerooid en in samenspraak met Plaatselijk
Belang zijn er zeven nieuwe bomen geplant. Bij de treurwilg in het midden van de begraafplaats komt
nog een bank.
Oer it kanaal
De inrichting van de oever tussen de beide brêgen aan de Damshûszijde van het kanaal is bijna klaar.
Afgelopen jaar is er hard gewerkt door de combinatie Koopmans/Lageveen om een voetpad aan te
leggen, steigers te monteren (met extra hulp van Fokke!) en de fundering te storten voor het sanitair
gebouwtje. Bouwbedrijf Mulder heeft de eerste basis gelegd voor het sanitair gebouw. De bouw heeft
vanwege de aantrekkende economie en de daarbij horende krapte bij leveranciers wat vertraging
opgelopen, maar de afspraak met bouwbedrijf Keuning is dat zij medio maart het dak monteren met
daarop 8600 piekwatt aan zonnepanelen. (De opbrengst van de panelen komt ten goede aan It
Damshûs.) Vervolgens zal installatiebedrijf Rinzema de installaties aanbrengen en kan het gebouwtje
voor het volgende watersportseizoen geopend en in gebruik genomen worden.
Bovenstaande valt onder het project ‘Fan ûnderen op’, waarbij het ons als dorp goed gelukt is om met
behulp van financiële bijdragen van de gemeente, de van Teijens Fundatie, de provincie en de
Cornelia-stichting een mooi verblijfsgebied te maken voor de bewoners en de bezoekers van Nij Beets.
Doarpsstrjitte

Een aantal jaren terug zijn de bomen op de Doarpsstrjitte gekapt. Door deze bomenkap, een niet goed
onderhouden berm, verzakte parkeerplaatsen en een nooit hersteld bushokje, ligt de Doarpsstrjitte er
momenteel slordig bij. Dit is niet het visitekaartje dat wij met zijn allen voor ogen hebben. Plaatselijk
Belang is in gesprek met de gemeente om weer een toonbaar geheel van de Doarpsstrjitte te maken. De
gemeente heeft inmiddels toegezegd nieuwe bomen te planten, de bushalte te vernieuwen en nieuwe
(ondergrondse) glasbakken te realiseren. Vanuit Plaatselijk Belang hebben we aangegeven dat we
graag nog een stap verder willen gaan. Zo zouden we langs de gehele Doarpsstrjitte graskeien willen
zien, die de verzakte parkeerplaatsen vervangen. Hiermee creëer je een groene strook die strak aansluit
op de weg. Daarnaast is de wens om bij supermarkt ‘Lekker makkelijk’ een klein pleintje te creëren
waar boten gemakkelijk aan kunnen leggen en waar het bankje van ‘Krigel’ komt te staan. Zowel de
graskeien als het plein worden helaas niet door de gemeente gefinancierd. Wij zijn bezig om hiervoor
op een andere manier de financiën rond te krijgen.
 Maatschappelijk
Sport
Verschillende verenigingen hebben er moeite mee om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te vinden.
Toch zijn er het afgelopen jaar ook veel positieve dingen gebeurd. De voetbalvereniging heeft
bijvoorbeeld een aparte commissie aangesteld die leuke activiteiten voor o.a. de vrijwilligers en
sponsoren heeft georganiseerd. Zelfs oud Cambuurtrainer Henk de Jong en presentator Arjen de Boer
waren te gast in de voetbalkantine. De beachvolleybalcommissie heeft er met twee plaatselijke
ondernemers in de maanden juni en juli voor gezorgd dat er twee zandvelden op de Blauwe Kampwei
aangelegd werden. Er is veel gebruik gemaakt van deze twee velden.
Zorg en Welzijn
In het jaar 2017 is er op enkele plaatsen overlast geweest van jongeren, o.a. op het pleintje bij het
gymlokaal. Plaatselijk Belang heeft hierover contact gezocht met de ouders, de gemeente, de wijkagent
Liemburg en Timpaan jongerenwerk. Twee ouders hebben het initiatief genomen om een plan te
maken voor een alternatieve plek om te sporten. Zij zijn samen met de jeugd bezig naar het zoeken van
een locatie. Zij doen dit in gezamenlijk overleg met de gemeente en omwonenden.
Duurzaamheid
Het afgelopen jaar is de werkgroep Duurzaamheid bezig geweest om de mensen in het dorp nog beter
afval te laten scheiden. Het overkoepelende Fryske project heet 'Ho net yn de Kliko!’. De werkgroep is
vooral bezig geweest met bewustwording van het thema: 'Jong geleerd, is oud gedaan'. Op beide
scholen is in het teken hiervan extra aandacht besteed aan het scheiden van afval. Omrin heeft een
presentatie aan de leerlingen gegeven en ze hebben samen een spel gespeeld over het scheiden van
afval. Alle klassen hebben sindsdien een eigen afvalstraatje in de klas! Het GVT-afval van de scholen
wordt door een vrijwilliger van school naar de dorpstuin Fol Lof gebracht, zodat er compost kan
worden gemaakt.
PR
Plaatselijk Belang informeert de inwoners vooral middels de website www.nijbeets.info en de
dorpskrant De NijsBeetster. Wij merken dat regionale kranten ook verschillende keren gebruik hebben
gemaakt van het nieuws uit onze mooie dorpskrant. Helaas wordt door deze kranten dit nieuws niet
altijd zorgvuldig weergegeven. Hier zullen wij in de toekomst beter op moeten participeren.
Dorpsbudget
Afgelopen jaar was het dorpsbudget licht ondertekend, wat inhoudt dat we alle aanvragen hebben
kunnen honoreren. De aanvragen kwamen dit jaar van o.a. de speeltuin de Krobbetún en stichting
Tsjingas. Daarnaast zijn er bijdragen gegeven voor de kerstverlichting op de brug, het Skûtsje in het
kanaal en de kasten voor de AED’s die bij supermarkt Lekker Makkelijk en de sportkantine gesitueerd
zijn.
Ook in 2018 kunt u weer een aanvraag voor een financiële bijdrage doen voor uw acties, initiatieven en
zaken die de leefbaarheid van Nij Beets ten goede komen.
Ledenadministratie
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alle bankrekeningnummers goed in het incassosysteem te
krijgen. Dit is gelukt. Bij het incasseren van de contributie liepen wij helaas tegen nieuwe problemen
met de bank aan. Let op; In de eerste maanden van 2018 zal er dus contributie van 2016 en 2017 af
worden geschreven. Mooi om te vermelden is dat er door een goed uitgevoerde campagne van
vrijwilligers 75 nieuwe leden bij zijn gekomen.

UITNODIGING
Wij nodigen alle verenigingen, stichtingen, commissies en mensen die op een andere manier
betrokken zijn bij het verenigingsleven in Nij Beets, uit om op woensdag 14 maart 2018 om 19.30
uur in It Trefpunt met ons te praten over:
De toekomst van het dorpshuis
Het vinden van bestuursleden en vrijwilligers
Problemen waar jullie als vereniging of stichting tegen aanlopen
Onderwerpen en ideeën die wij samen kunnen oppakken
Graag van te voren opgeven bij Pieter Nauta ( pj.nauta@ziggo.nl) wie er komt en of jullie nog andere
punten op de agenda willen hebben.

