Jaarverslag 2014 Plaatselijk Belang Nij Beets
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit:
Anko Postma (voorzitter), Rinze Herrema (penningmeester), Erica Zandstra (secretaris), Auke
Hoekstra, Gatske van Houten, Heine Lageveen, Gerrit Andela, Tineke de Vries en Pieter Nauta.
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen van diverse
commissies. Ook zijn er regelmatig contacten met de gemeente en verschillende organisaties. In het
half jaarlijks overleg met de gemeente komen o.a. de wegen en het groen aan de orde.
De volgende zaken hielden ons het afgelopen jaar bezig.
Pr en website
De website van Plaatselijk Belang Nij Beets, www.nijbeets.info werd in 2014, 7688 keer bezocht. Veel
mensen lezen de NijsBeetster op onze website en ook het fotoalbum wordt vaak bezocht.
Hiernaast wordt geprobeerd om Nij Beets in de regionale media en wanneer het kan ook in de
landelijke media te promoten. In 2014 haalde het Polderhoofdkanaal verschillende keren het nieuws.
Veel aandacht werd besteed aan het varen van De Snikke door de Zuidersluis op 30 december.
Plaatselijk Belang publiceert maandelijks in de NijsBeetster en probeert zo de inwoners van Nij Beets
op de hoogte te houden van o.a. projecten rondom duurzaamheid (bijvoorbeeld duurzaam inzamelen,
de dorpstuin Fol Lof en het aanschaffen van zonnepanelen), het wegenonderhoud en de
werkzaamheden rondom het Polderhoofdkanaal.
Groen en wegen
Vanuit de werkgroep Groen en Wegen zijn er gesprekken met de gemeente over het opknappen van
wegen en knelpunten in Nij Beets t.a.v. de wegen en het onderhoud van het groen. Ook wordt de
straatverlichting besproken met de gemeente. Kapotte straatlantaarns worden doorgegeven aan ZIUT.
Dit laatste wordt niet altijd adequaat opgepakt. Op de website van de gemeente www.opsterland.nl is
te vinden waar bewoners van Opsterland ‘klachten’ over wegen en de straatverlichting kunnen
doorgeven. Plaatselijk Belang doet dit zelf ook zoveel als mogelijk en houdt de vinger aan de pols dat
klachten worden verholpen, zoals de gevaarlijke naden in de Prikkewei.
Voor 2015 staat het opknappen van de Blauwe Kampwei en de Krûme Swynswei op het programma en
in 2016 de Legewei. Langs de wegen bij het Polderhoofdkanaal zijn ze bezig om de bermen aan te
vullen.
De dorpsklok vraagt helaas ook de nodige aandacht. Het bedrijf uit Lunteren is al verschillende keren
geweest om de klok te repareren. Gelukkig zorgt het wel voor leuke wist u datjes!
Kuiercommissie
Op 17 mei werd de wandelroute Rûntsje Ald Djip geopend door wethouder Piet van Dijk, samen met
Gerrit Andela, Jan Machiela en Dethmer Wynia. Dit was een kroon op het werk van een project waar
de kuiercommissie al jaren mee bezig was. De huidige wandelcommissie, bestaande uit Dethmer
Wynia en Pieter Nauta, heeft in het najaar overleg gehad met verschillende partijen over het Groot
Friesland Pad. Het eerste deel is inmiddels op de Wandelbeurs gepresenteerd. Dit loopt van Bergen
aan Zee naar Sneek. Het uiteindelijke eindpunt ligt bij de Eems in Duitsland. De kuiercommissie
maakt zich sterk om de route ook langs Nij Beets te laten lopen en gedeeltelijk gebruik te maken van it
Rûntsje Ald Djip.
Jeugd
Een groep lokale jongeren maakte zich in oktober sterk voor een jongerenontmoetingsplek ergens in
Nij Beets. Een centraal gelegen plek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten en niemand tot last
zijn. Er zijn overleggen geweest en de jeugd stuurde een brief naar Plaatselijk Belang om steun voor de
plannen te vragen. Plaatselijk Belang gaat haar best doen om de plek te integreren in de andere
ruimtelijke plannen. Hierover is ook contact over geweest met de plaatselijke wijkagent.
Signaalgroep voor het dorp.
Het doel van de signaalgroep is signalen oppikken in het dorp, zorgen dat er iets met deze signalen
gebeurt en eventueel doorverwijzen. In 2014 is bijvoorbeeld een inventarisatie gemaakt van de mensen
die in de problemen zouden komen na het sluiten van de Spar en het vragen van vrijwilligers om een
rol voor deze mensen te spelen.
De signaalgroep is ook mede verantwoordelijk om informatie te verstrekken middels de Nijs Beetster
of de website (www.nijbeets.info) Zie artikel in januari 2015 over de dorpsagent.
Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg dorpssteunpunten Opsterland waar voorlichting
wordt gegeven en ideeën worden uitgewisseld.

Ook komt de signaalgroep bij elkaar met afgevaardigden van de thuiszorgorganisaties, het WMO en de
gemeente om elkaar goed te kunnen ondersteunen en elkaar rechtsstreeks te informeren.
Mocht u zich nu zorgen maken over een medebewoner of zelf problemen hebben waarvan u het
moeilijk vindt om een oplossing te vinden in uw omgeving dan kunt u contact opnemen met de
signaalgroep die bestaat uit huisarts Peter Stadt tel: 0512 461263, dominee Jaap Vlasblom tel: 0512
462277 en Gatske van Houten tel: 0512 461320 of sjoukegatske@gmail.com
Woningbouw
De initiatieven voor woningbouw in Nij Beets liggen nog steeds stil. De woningmarkt lijkt wat aan te
trekken en het Polderhoofdkanaal is straks klaar. Mogelijk stemt dit de ontwikkelaars positief en
komen er initiatieven los. Als Plaatselijk Belang sluiten wij hier graag bij aan.
Polderhoofdkanaal
Een ieder heeft de werkzaamheden aan het Polderhoofdkanaal goed kunnen volgen. Al met al is er
gigantisch veel werk in een relatief korte periode verzet door de aannemer. Zo moest er op
verschillende plekken gelijktijdig worden gewerkt om de planning maar te halen. Dat geeft overlast
voor de omgeving en omwonenden. Voor zover dit niet rechtstreeks door de aannemer of gemeente
werd gecommuniceerd en opgelost was er nog de klankbordgroep die zaken op voorhand probeerde te
voorkomen maar soms ook achteraf. De meeste overlast is nu achter de rug en de laatste zaken worden
op dit moment afgerond zodat we straks de eerste varende gasten kunnen verwelkomen. Zodra de
werkzaamheden zijn afgerond wordt de klankbordgroep opgeheven.
Wurkgroep Romte Nij Beets (WRN) / Oer it kanaal
Op de ledenvergadering van vorig jaar heeft Eric Schrauwen een presentatie gegeven “Groeten uit Nij
Beets” en laten zien welke kant wij als dorp uit willen met onze dorpskern nu het polderhoofdkanaal
bevaarbaar wordt. Deze plannen hebben we aan meerdere ambtenaren en bestuurders gepresenteerd.
Een ieder was positief over de plannen maar er zijn geen financiële middelen om de plannen te
realiseren. Na meerdere overleggen is toen besloten het plan in onderdelen op te knippen. De
gemeente is bereid om het budget voor aanlegvoorzieningen hiervoor in te zetten en daarmee kan op
korte termijn toch het een en ander worden gerealiseerd. Het deelproject Oer it kanaal (poeppaadje)
is daarom naar voren gehaald om uit te werken en zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor de rest van
de plannen schrijft de gemeente een plan van aanpak hoe dat de komende jaren (gefaseerd) kan
worden uitgevoerd.
Met het budget van de gemeente is er nog niet voldoende geld om het deelproject te realiseren daarom
zijn we als Plaatselijkbelang aan het werven gegaan. Al snel hebben we een subsidie Fan ûnderen Op
binnen gehaald (rond de zomervakantie) en daarmee is meer dan de helft van het benodigde geld
binnen. In augustus is er een werkgroep opgericht onder leiding van Plaatselijk Belang en gestart met
de uitwerking van de ideeën en wensen van de betrokken partijen tot een concreet plan. Het plan is in
november aan de omwonenden gepresenteerd en zeer positief ontvangen. De ontwerptekening zal op
de ledenvergadering worden getoond. De stappen waar we nu (eind februari) nog aan werken zijn het
werven van financiële middelen vanuit fondsen en subsidies om het resterende benodigde budget bij
elkaar te krijgen. Zodra het budget rond is kunnen we verder en dan zal het plan eerst definitief
moeten worden vastgesteld, afspraken worden gemaakt wie wat gaat beheren en onderhouden,
technisch uitwerken, aanbesteden en uitvoeren.
Sport en Verenigingen
We merken dat het bij onze sport verenigingen soms met golfbewegingen op en neer gaat. De volgende
onderwerpen spelen bij onze sport verenigingen: Ledenaantallen die sterk afnemen of soms weer
toenemen na actieve acties, bestuursleden en vrijwilligerswerk vinden en krijgen, financiën, etc.
De gemeente heeft hier onder het project buurtcoaches ook aandacht voor. Deze buurtcoaches
ondersteunen en kunnen helpen om ideeën te ontwikkelen en dingen gezamenlijk op te pakken, bijv.
om een combinatie tussen Sport School en Buitenschoolse opvang te maken of andere ideeën die bij
onze sport en verenigingen leven.
Bij de sportkantine is de eerste fase van de nieuwe kleedboxen, scheidsrechters kleedkamers en
sanitaire voorzieningen gereed. Hier wordt nu verder gewerkt aan fase 2. De ijsbaan is officieel
geopend waarmee een mooi project in ons dorp is afgesloten.

Duurzaamheid
De werkgroep Duurzaamheid is het afgelopen jaar verder gegaan met een paar werkgroep leden. De
kleine werkgroep Duurzaamheid is op verschillende manieren bezig geweest na te denken over hoe
kunnen we Nij Beets in de toekomst nog groener maken. Bijvoorbeeld is er behoefte en voldoende
animo om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen. Dit idee is gepeild in november op een avond in het
Trefpunt waar verschillende sprekers aanwezig waren om het een en ander deskundig uit te kunnen
leggen.
Ook was er binnen de werkgroep Duurzaamheid een idee om een 'coöperatie' in het dorp op te richten.
voor bijv. energie, zorg etc. Dit is inmiddels een zelfstandige werkgroep onder de paraplu van
duurzaamheid .
De werkgroep Duurzaamheid heeft op dit moment te weinig leden. PB zal actief opzoek gaan naar
nieuwe 'groene' leden om alle innovatieve - en groene ideeën voor de toekomst vorm te kunnen gaan
geven.
Energie coöperatie i.o.
Een half jaar geleden is vanuit de werkgroep duurzaamheid (Plaatselijk Belang Nij Beets ) het initiatief
ontstaan voor het opzetten van een eigen energie coöperatie in Nij Beets, waarbij energie een breed
begrip zal zijn.
Deze een werkgroep bestaat uit: Hilbert Hoekstra, Sjouke van Houten, Sipke Veltman en vanuit PB
Erica Zandstra. Als coöperatie worden we lid van Us Koöperaasje vanuit Friesland, Deze vormen
samen met Groningen en Drenthe de NLD ( noordelijk Lokaal Duurzaam Energie )
De NLD is een coöperatieve energieleverancier die concurrerend is, en waarvan de winst terugvloeit
naar de aangesloten lokale energiecoöperaties in de dorpen. Hiermee kunnen plaatselijke projecten
worden gesteund.
De werkgroep zal zich op de jaarvergadering van 23 maart 2015 verder inhoudelijk presenteren.

