Verslag jaarvergadering van Plaatselijk Belang 21 maart in Trefpunt Nij Beets.
1. Opening
De aanwezigen worden welkom geheten door voorzitter Anko Postma en in het bijzonder Anne de
jager (brandweer), Henk Liemburg (politie) en Anna Sophie Vaartjes (gemeente).
2. Notulen
De notulen van de vergadering 2015 worden goedgekeurd.
3. Evaluatie 2015 en vooruitkijken naar 2016
Als we terugkijken naar 2015 mogen we toch echt zeggen dat het een bijzonder jaar was met de
officiële opening van het kanaal als hoogtepunt.
De verwachting is dat we een jaar tegemoet gaan met afrondingen, zie bijvoorbeeld het kanaal maar we
verwachten ook genoeg nieuwe ontwikkelingen in ons dorp.
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit:
Anko Postma (voorzitter), Rinze Herrema (penningmeester), Erica Zandstra (secretaris), Gatske van
Houten, Heine Lageveen, Tineke de Vries, Astrid Koot, 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.
Jeugd – Pieter Nauta/Astrid Koot
Het afgelopen jaar zijn er contacten geweest met Timpaan en de groep jongeren over het plaatsen van
een pannakooi en het herplaatsen van het JOP hok. Er zijn wat oriëntaties geweest over de plek. De
samenstelling van de initiatiefgroep is aan het veranderen en er wordt opnieuw nagedacht over het
traject.
Signaalgroep voor het dorp- Gatske van Houten
Het doel van de signaalgroep is signalen oppakken in het dorp, zorgen dat er iets met deze signalen
gebeurt en eventueel doorverwijzen.
Dit is de laatste vergadering van Gatske, over opvolging wordt nog nagedacht.
Wurkgroep Romte Nij Beets (WRN) -Heine Lageveen
Binnen PB is besloten om de WRN op te heffen.
Anko: Op dit moment wordt er nagedacht en plannen gemaakt rondom herinrichting van de
Doarpsstrjitte. Bij meer bekendheid zullen we dit verder duidelijkheid geven.
Woningbouw- Heine Lageveen
Op dit moment geen initiatieven.
Polderhoofdkanaal- Heine Lageveen
Het Polderhoofdkanaal is geopend. Met zo’n 2000 vaarbewegingen in ruim 2 maanden was het een
mooie start van de heropening. Begin 2016 zal er door de gemeente en aannemer nog een eind opname
worden gedaan ter afronding van de werkzaamheden. Daarmee wordt het project Heropening
Polderhoofdkanaal afgesloten.
Oer it kanaal – Heine Lageveen
Er worden weer stappen gezet. We hebben bij een paar fondsen nieuwe financiële middelen kunnen
verwerven.
De bomenkap heeft inmiddels plaats gevonden zoals een ieder heeft kunnen zien.
Afgelopen zomer is er een flora en fauna onderzoek uitgevoerd waarbij is onderzocht welke
beschermde soorten flora en fauna in dit gebiedje voorkomen of er gebruik van maken.
Dit zal de komende jaarlijks blijven plaatsvinden.
Heine geeft aan de hand van een digitale presentatie uitleg hoe de inrichting langs het kanaal vorm
moet gaan krijgen, met het douche - /wc-gebouw centraal.
De verwachting is dat gezien de vergunning aanvragen er in het najaar 2016 gebouwd kan gaan
worden.

Wij koesteren de hoop dat we het totale plan Oer it kanaal aan het eind van 2016 hebben gerealiseerd.
Sport en Verenigingen – Pieter Nauta
In januari 2016 is er een bijeenkomst met de sportverenigingen geweest. Hier is samen met Ilse
Sjonger (buurtsportcoach Opsterland) gekeken naar hoe om te gaan met ledenaantallen die afnemen
en het vinden van bestuursleden en vrijwilligers, de zorg om de accommodaties en sportterreinen, etc.
Vanuit deze bijeenkomst is er een werkgroep gestart die bezig is met een nieuwe invulling van het
veldje naast het beachvolleybal veld.
Duurzaamheid – Tineke de Vries
Met enthousiaste nieuwe leden hebben we een nieuwe werkgroep kunnen vormen. Met deze groep is
o.a. gekeken naar het organiseren van een duurzame dag voor Nij Beets. Het idee waar wij mee aan de
slag zijn gegaan is tOERNIJ beets, welke een succesvolle dag is geworden. Ook voor 2016 zijn er
binnen de werkgroep al verschillende leuke, duurzame en creatieve ideeën.
Doarpskoöperaasje Krigel- Erica Zandstra
Een jaar KRIGEL, een jaar waarin veel gedaan is aan naamsbekendheid en we een kleine 30 leden
hebben mogen inschrijven!
In 2016 jaar gaat een ieder nog meer van KRIGEL horen. Hilbert Hoekstra geeft als voorzitter van
Krigel een kleine toevoeging tijdens de vergadering.
Groen en wegen – Pieter Nauta – Jan de Jong
In 2015 zijn verschillende wegen onderhanden genomen. Enkele wegen kregen een opknapbeurt en de
Krûme Swynswei werd volledig aangepakt. De bermen zijn mede door de natte herfst, winter en
voorjaar nog een probleem, deze worden in het voorjaar aangepakt. Vanuit de werkgroep Groen en
Wegen is er twee keer per jaar een ambtelijk overleg over vooral groen en wegen met de gemeente. Er
is vanavond ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig, zij komt met regelmaat in het
dorp.
Opmerkingen die o.a. in deze worden gemaakt zijn.
Aan de Blauwe kampwei gooit jeugd de stenen in het water en blijft het water nog steeds op de weg
staan.
Het bedrijventerrein waar summier onderhoud wordt gevoerd door de gemeente.
Vraag waartoe het wandelpaadje bij de ijsbaan behoort. (It Damshûs)
Kuiercommissie- Pieter Nauta
Met een vertegenwoordiger van het Groot Friesland pad is overeengekomen dat dit pad ook door Nij
Beets gaat lopen. Franke Kooyker uit de commissie wordt betrokken bij de realisatie. Ook zijn er
nieuwe paaltjes van wandelknooppuntnetwerk ZO Fryslân geplaatst.
Pr en website- Pieter Nauta
Mooie, goed bezochte, website die wordt onderhouden door voormalig PB lid Gerrit Andela, dank
daarvoor.
Werkgroep dorpswinkel, een mooi succes van 2015
De tijdens het dorpsfeest aangekondigde nieuwe supermarkt, is mede dankzij een geslaagde
crowdfunding actie, waar mee €50.000,- werd binnengehaald, eind november 2015 geopend. Op de
oprichtingsvergadering van 8 oktober werden de nieuwe bestuursleden van de Stichting Dorpswinkel
gepresenteerd.
4. Jaarverslag penningmeester – Rinze Herrema
Plaatselijk belang is voor diverse bedrijven en stichtingen een doorgeefluik, van winkel tot subsidie NL
Doet.
Ieder jaar ontvangt PB een eenmalige subsidie vanuit de gemeente, dit wordt het dorpenfonds
genoemd. Het dorpenfonds kan worden gebruikt voor eenmalige tegemoetkoming aan een initiatief
vanuit het dorp. Het afgelopen jaar is daar gebruik van gemaakt door o.a. speeltuin Krobbetun en Vol
Lof.
Rinze geeft een toelichting op de cijfers, waarvan een overzicht is uitgedeeld.
5. Kascommissie

De kascommissie is erg onder de indruk hoe Rinze dit werk heeft neergezet. Hij krijgt de
complimenten en geen andere toevoeging op de cijfers.
Sietske Dijkstra zal de controle volgend jaar doen met Leentje v.d. Berg.
Sietze van Houten wordt bedankt voor zijn werk in de kascommissie.
6. Aftredend bestuurslid
Gatske wordt bedankt voor haar inzet bij Plaatselijk Belang.
7. Rondvraag
Wie onderhoudt het poeppaadje of neemt het over van Rinze de Wagt?
Pieter Nauta zal hierover contact met Rinze de Wagt opnemen.
 Openingstijden van het kanaal, deze zullen afhangen van het resultaat van de monitoringscommidssie.
Daarnaast circuleren er op dit moment verschillende data rond. Hier zal duidelijkheid in worden
gezocht.
 Snippergroen. Zou afgerond zijn, Anna Sophie Vaartjes vraagt dit na bij de gemeente.
 Bushokje Doarpsstrjitte, wordt meegenomen in herinrichtingsplan Doarpsstrjitte.
8. Pauze met een kopje koffie.
9. Presentatie door Anne de Jager van de Brandweer.
10. We sluiten een geslaagde avond af rond 22.00.

