Plaatselijk Belang
Nij Beets
Notulen algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang, 26 maart 2012
De ledenvergadering werd gehouden in dorpshuis ’t Trefpunt” en aanwezig waren, inclusief het
bestuur, 38 leden. Afwezig met kennisgeving Auke Hoekstra.
1. Voorzitter Anko Postma opent de vergadering met een bijzonder welkom voor Tineke
Wassenaar (Timpaan Welzijn), Henk Liemburg (dorpsagent), Timo Veen en Marian Spin
(Hoonhorst).
2. Het verslag van 21 maart 2011 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Toegezegd
wordt dat het verslag sneller wordt gepubliceerd in de NijsBeetster.
3. Evaluatie 2011 n.a.v. jaarverslag en vooruitblik 2012.
 Wegen en groen. Het zwaarte punt ligt bij de slechte wegen en verzakte bermen. Deze
zaken komen ook aan de orde in het kwartaal overleg met de gemeente. Afgelopen jaar
zijn de bomen aan de Legewei en de Ripen gekapt. Kap van de bomen op de
Doarpsstrjitte staat voor 2013.
 WMO. Het dorpssteunpunt is overgegaan in een brede signaalgroep. Er is een
vrijwilligersbank. Geconstateerd word dat ook veel dingen zelf worden opgelost.
 Communicatie – Website. De website is volledig veranderd en in eigen beheer van PB.
Alle informatie van PB en Nij Beets komt erop en de site wordt steeds verder
uitgebouwd. Oproep aan de aanwezigen om nieuws en foto’s door te sturen om zo de
website levendig te houden.
 Wonen - kanaal. Gesprekken tussen Koopmans en de gemeente lopen. Als de zaken
rondom het kanaal helemaal duidelijk zijn zal de Windgroep ook meer duidelijkheid
kunnen geven over hun plannen. Rondom het kanaal is alles rustig en er wordt gewacht
tot ze los gaan. PB werkt met een plattegrond waarop alle plannen die we willen
realiseren staan aangegeven. Iedereen kan met een plakker ideeën toevoegen. De
plattegrond wordt meegenomen naar de gemeente en komt in het kwartaaloverleg aan de
orde.
 Kuiercommissie. De plannen zijn ingediend en er kan nu subsidie worden toegekend.
Advies over de Nij Beetster plannen naar de gemeente toe is positief.
 Sport. Vorig jaar is er een bijeenkomst geweest met alle sportverenigingen die positief is
verlopen en waarvan het de bedoeling is om dit jaarlijks te doen. Zaken die speelden
rondom de gymzaal zijn nu bij de juiste persoon van de gemeente terecht gekomen
 Jeugd. Marcel Doorn vertelt dat de jeugd bezig is met een (tijdelijk) Jophok. Ze regelen
met ondersteuning van Timpaan Welzijn alles wat nodig is zelf (plan van aanpak,
gedragsregels, plaatsing)
 Verlichting. Van het door PB ingediende plan voor de verlichting is voor een groot deel
afgewezen. Wel zijn er andere lichtpalen en een extra bij de brug geplaatst en branden de
lampen aan de DNwei richting Aldeboarn nu ’s nachts ook. Gevraagd wordt waarom nu
verlichting aanpassen als straks het kanaal open gaat de verlichting rond de brug opnieuw
wordt aangepast (wens van PB). Dit was een gemeente breedplan van aanpak van de
verlichting wat nu gehouden is.
 Duurzaamheid. Er is een werkgroep maar deze is voorlopig geparkeerd tot de
werkgroepen rondom accommodatie zijn afgerond. Op een volgende jaarvergadering
komen we hierop terug. We hopen dat de presentatie van Timo Veen, na de pauze
inspiratie zal bieden.
 Evenemententerrein. Als het weer het toelaat zal de ijsbaan worden afgemaakt.

 Accomodaties. De gemeente is bezig met het beleidsplan Vitaal Opsterland. PB heeft
besloten dit zelf aan te pakken en in 5 bijeenkomsten de accommodaties te bespreken. De
5 thema’s zijn: zorg, onderwijs, verenigingen, wonen, sport. De uitkomsten worden
doorgegeven aan de gemeente als input voor het beleidsplan.
4. De penningmeester geeft aan dat door omstandigheden de contributie in 2011 niet is
geïnd. In 2012 zal de contributie dubbel worden geïnd.
5. De kascontrole is uitgevoerd door Franke Kooyker en Jelle Dijkstra.
6. Franke Kooyker word volgend jaar vervangen door Wobbe de Vries.
7. Alie Reitsma verlaat na 4 jaar het bestuur. Anko bedankt haar voor haar inzet de
afgelopen jaren met bloemen en een attentie.
8. Doede Schilstra vertelt een en ander over Doch it foar dyn doarp. Al weken lang wordt er
hard gewerkt om het dagelijkse live programma in de week van 17 tot en met 21 april in
te vullen. Deze week wordt de promo opgenomen. Verwachting is dat er 200 vrijwilligers
aan mee gaan werken. Anko bedankt Doede voor zijn inzet met een bloemetje.
9. Rondvraag
 De wijkagent meldt dat er veel woninginbraken zijn de afgelopen tijd in Friesland. Hij
vraagt of iedereen zijn eigen woning goed wil bekijken, goede sloten, niet alles open laten
staan. Verdachte zaken melden.
 Waarom is de Tolhekbuurt vanaf de Dykfinne geen 60 kilometer zone.
 Op de Prikkewei is ruimte tussen de bestrating en het asfalt.
 Afvalcontainers op de Prikkewei staan op de weg en zijn in het donker slecht zichtbaar.
Kan er iets geregeld worden dat ze beter zichtbaar worden. Deze punten worden
meegenomen naar het kwartaaloverleg met de gemeente.
 Waarom is er geen aandacht voor 150 jaar Nij Beets? Hier is een commissie mee bezig
die via de NijsBeetster iedereen op de hoogte houdt.
10. Timo Veen, voorzitter van Duurzaam Hoonhorst vertelt over Duurzaam Hoonhorst. Na
dit inspirerende verhaal zijn de aanwezigen enthousiast om ook Nij Beets duurzamer te
maken. Anko bedankt Timo met bloemen en worst voor hun volgende vergadering.
Hierna sluit Anko de vergadering.

