Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang 27 maart 2017
1.Opening
Erica Zandstra heet een ieder van harte welkom.
2. Notulen jaarvergadering 2016
Helaas zijn de notulen niet ter plaatse beschikbaar. Afgesproken wordt dat de notulen op de website
van Plaatselijk Belang geplaatst worden. Indien er alsnog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij
dat graag. Indien er geen opmerkingen komen, worden de notulen alsnog vastgesteld.
3. Uitleg huis Plaatselijk Belang
Sinds afgelopen jaar is het huis van Plaatselijk Belang de structuur van waaruit gewerkt wordt. Het
fundament van het huis wordt gevormd door alle leden van Plaatselijk Belang. De daarop volgende
laag wordt gevormd door de functies: Financiën, Voorzitter/secretaris, Notulist.
Daarop staat drie pijlers: Accommodatie, Omgeving en Maatschappelijk. Alle werkgroepen projecten
vallen onder één van deze drie pijlers.
4. Evaluatie 2016 + vooruitblik 2017
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit:
Erica Zandstra (voorzitter/secretaris), Rinze Herrema (penningmeester), Heine Lageveen, Tineke de
Vries, Astrid Koot (notulist), Jan de Jong 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.
De werkzaamheden van de werkgroepen worden aan de hand van het jaarverslag besproken.
Accommodaties
Er zijn gesprekken geweest met het bestuur van ’t Trefpunt, samen met Pieter Nauta en Frans
Schoutsen. De huidige bestuursleden trekken al heel lang de kar en de bezetting is krap. In overleg met
het bestuur is gekozen voor het samenstellen van een nieuw bestuur en om een toekomstplan te gaan
maken. Op dit moment wordt er gewerkt aan het samenstellen van een nieuw bestuur.
Omgeving
- Groen en wegen: er zijn contacten met de gemeente over het opknappen van de begraafplaats.
Er is een nieuw plan in de maak om de begraafplaats weer netter en mooier te krijgen. De
buitenkant is inmiddels opgeknapt, er is al wat grond aangevuld en de schelpenpaadjes zijn
gewied.
- De Legewei wordt binnenkort aangepakt.
- De Prikkewei: de stenen rand langs de weg is gevaarlijk voor fietsers. Wordt binnenkort
opgepakt.
- Geawei: is inmiddels een stuk opgeknapt met nieuwe betonplaten.
- Aandachtspunt: bij de DN-wei wordt het verschil tussen de weg en de berm steeds hoger, wat
de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Dit wordt binnenkort ook aangepakt.
- Daarnaast is er vanuit de provincie een plan gekomen om de kruising bij Piers Hiem aan te
pakken. Een eerste schets is gemaakt, in het verdere traject kunnen bewoners meedenken in
het uiteindelijke ontwerp.
- Oer ’t Kanael (oevergebouw).
De vergunning is binnen. Het lijkt erop dat het hele project met lokale aannemers gedaan kan
worden. Volgende week gaat het opschort weg. Momenteel zijn we nog in afwachting van de
funderingsplaat voor het oevergebouw.
Maatschappelijk
- Duurzaamheid: de actie ‘Ho, net y e kliko’ is een succes, er wordt veel aan meegedaan. Uit het
publiek komt de opmerking dat niet iedereen een sticker heeft gehad.
- Toer Nij Beets: staat voor 8 april op de agenda. Er kunnen nog deelnemers bij.
- Signaalgroep: is overgegaan in het dorpssteunpunt.
Financiën
Rinze ligt de financiële situatie van Plaatselijk Belang toe:

Er wordt steeds beter gebruik gemaakt van het dorpsbudget: o.a. door Spelweek, speeltuin en
de dorpstuin. Het gaat hierbij om een niet-structurele vergoeding, zodat iedere aanvraag kans
maakt op een bijdrage. Uit het publiek komt de vraag om in de Nijs Beetster bekend te maken
wie het afgelopen jaar een bijdrage van het dorpsbudget heeft gekregen.
- De contributie die ontvangen is, is erg laag. Dit komt doordat er bij het overzetten naar een
nieuw systeem een fout is ingeslopen. Hierdoor konden de nieuwe rekeningnummers niet
overgenomen worden. Er zal binnenkort huis aan huis geïnventariseerd worden om het
overzicht van de rekeningnummers compleet te maken, zodat er weer contributie geïnd kan
worden.
- Er is een nieuwe AED kast geplaatst bij de Lekker Makkelijk.
De kascommissie, bestaande uit Sietske Dijkstra en Sietze van Houten, hebben geen op- of
aanmerkingen en geven hun goedkeuring aan de gepresenteerde financiële overzichten.
Volgend jaar neemt Teun Geertsma de plaats van Sietze van Houten over in de kascommissie.
-

Krigel
Hilbert Dijkstra geeft een presentatie van de stand van zaken rondom de werkgroep Krigel. De missie
van Krigel is: Samen op weg naar een duurzaam dorp in 2030.
De huidige acties zijn gericht op ‘energie besparen’ en ‘de Postcoderoos’ . De Postcoderoos is een
project waarbij 1 woning energie opwekt door middel van zonnepanelen, waarbij de omliggende
omgeving van mee kan profiteren. Betreffende huishouding stelt hun dak ter beschikking voor het
plaatsen van zonnepalen. Omwonenden kunnen een aandeel hierin kopen en gebruik maken van de
opgewekte energie tegen 12 cent per KWH, voor 15 jaar. Binnen 9 jaar is de investering terugverdiend.
Momenteel zijn er 35 leden bij Krigel en 20 zijn er klant bij NLD.
De inkomsten die hier uit voortkomen, worden in het dorp geïnvesteerd. De eerste actie is in aantocht:
vanuit de huidige inkomsten zal een bankje voor bij het kanaal gekocht worden.
Rondvraag
 Kunnen er ook lampjes komen bij het paadje achter het nieuwe Oevergebouw?
Vanuit de gemeente worden deze lichtpunten niet gefinancierd. Dat zouden we dan vanuit
Plaatselijk Belang moeten doen. Er zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.
 Komt er een voorziening voor het opladen van elektrische boten bij het Oevergebouw?
Ja, daar is aan gedacht.
 Is het ontwerp van het Oevergebouw nog dezelfde als 2 jaar geleden?
Grotendeels wel, er zijn een paar kleine aanpassingen.
 Wordt de diepgang van het Kanaal ook aangepast?
Voor zover wij weten niet.
 De drukknoppen bij de sluizen zitten op de verkeerde hoogte.
Dit ligt bij de gemeente.
 Hoe staat het met het afgelaste feest van 1 juli vorig jaar?
We zijn van plan om een feest te organiseren op het moment dat we het project Oer ’t Kanael
kunnen afsluiten. Waarschijnlijk wordt dat 1 juli.
 Voor de herkenbaarheid zou het mooi zijn als er een aparte vak komt in de Nijs Beetster voor
mededelingen van Plaatselijk Belang.
Wordt al zoveel mogelijk gebruikt.
 Over hoeveel jaar terug wordt er binnenkort contributie van Plaatselijk Belang geïnd?
Dat zal alleen over 2016 zijn.
We nemen afscheid van Heine Lageveen. Erica bedankt hem voor 8 jaar Plaatselijk Belang, waarin hij
zich onder andere heel intensief met het realiseren van de opening van het kanaal heeft bezig
gehouden. En met succes!
We verwelkomen Rick van Houten als nieuw bestuurslid van Plaatselijk Belang.
Na de pauze zijn er de volgende presentaties geweest:
Presentatie Plan Doarpsstrjitte
Werkgroep: Sietze v.d. Berg, Anko Postma en Erica Zandstra
Sietze v.d. Berg geeft uitleg over de herinrichting van de Doarpsstrjitte. Dit betreft een meerjaren plan,
waarbij via diverse fondsen de benodigde middelen bij elkaar gehaald zullen worden.

Presentatie eerste ideeën herinrichting locatie voormalige IJsbaan
Erik Schot is door Van de Wiel en De Windgroep gevraagd om mee te denken in het ontwerpen van
een plan voor de locatie van de voormalige ijsbaan. Eric heeft met diversen mensen gesproken en
inventarisatiegesprekken gehouden met Plaatselijk Belang. Op basis van al deze gesprekken heeft
WAA (Wind Architecten en Adviseurs), met aansturing van Erik Schot, verschillende schetsontwerpen
gemaakt. Eric benadrukt dat dit slechts ideeën zijn, niets ligt nog vast en het dorp wordt gevraagd om
hier in mee te denken. Een van ideeën is het plaatsen van een Multi Functionele Accommodatie. In
deze Accommodatie zouden de beide scholen en gymzaal gehuisvest kunnen worden. Wellicht kan het
dorpshuis hier ook een plek in krijgen. Er is ruimte voor een bescheiden aantal woningen. Het
resterende oppervlakte kan op verschillende manieren invulling krijgen.
Mochten de scholen naar het MFA gaan, dan zou de huidige locatie van de beide scholen gebruikt
kunnen worden voor woningbouw.
Vanuit het publiek komt de vraag om in dit plan mogelijkheden in te bouwen voor huisvesting voor
startende jongeren. Daarnaast komt de vraag voor het toevoegen van een restaurant aan het kanaal op
die locatie.
Ideeën en opmerkingen kunnen via het volgende email adres bij Plaatselijk Belang gemeld worden:
pbnijbeets@gmail.com

