Jaarvergadering Plaatselijk Belang Nij Beets 2021
Digitaal aanwezig: 18 leden en 6 bestuursleden
De leden worden door de voorzitter welkom geheten en er
wordt kort ingegaan op het bizarre jaar wat achter ons ligt en de hoop uitgesproken
dat de coronamaatregelen binnenkort zullen versoepelen.
De notulen van de jaarvergadering van 2019 worden door de vergadering akkoord
bevonden.
Het jaarverslag over 2020 is grotendeels gepubliceerd in de NijsBeetster van
november 2020.
Er wordt door Pieter Nauta een evaluatie over het afgelopen half jaar gegeven. Deze
evaluatie kunt u lezen op de website www.nijbeets.info.
Het bestuur van Plaatselijk belang bestaat uit: Anne-Esther Alstein (secretariaat en
Wonen), Jolanda Kuper (notulist en Zorg en Welzijn), Jan de Jong (penningmeester),
Pieter Nauta (aftredend voorzitter), Rick van Houten (Wonen en Krigel), Sjouke
Zwaagstra (Groen en Wegen) en Fokke de Roos (beoogd voorzitter en Sport).
De vele vrijwilligers uit Nij Beets worden bedankt door Plaatselijk Belang voor hun
goede werk en het leefbaar houden van ons dorp.
Bij het vooruitkijken wordt het tekort aan woningen benoemd. Er zijn door Plaatselijk
Belang herhaaldelijk lijsten met woningzoekenden bij de gemeente Opsterland
ingeleverd. De afgelopen jaren had de gemeente het beleid dat de woningen, die van
de provincie in Opsterland gebouwd mochten worden, hoofdzakelijk aan de vier
kerndorpen werden toebedeeld. Door inspanningen van wethouder Postma bij de
provincie is er ook voor de andere dorpen in Opsterland meer ruimte gekomen om te
bouwen. Hierdoor komt de wens vanuit de dorpsvisie om van 1700 naar in ieder geval
1750 - 1800 inwoners door te groeien, weer dichterbij.
Rick van Houten informeert de leden over de toezegging vanuit de gemeente
Opsterland over het bouwen van woningen op de locatie van Ruurd Koopmans aan de
Doarpsstrjitte. Er mogen zeventien woningen worden gebouwd, variërend van
geschakelde woningen, twee onder één kap tot vrijstaande woningen. Op de locatie
van de Windgroep op de Geawei mogen zes vrijstaande woningen worden gebouwd
en op de plek van de voormalige boerderij van de familie Veltman worden twee
huizen gebouwd.
Vanuit de dorpsvisie zijn met It Trefpunt besprekingen gevoerd over de wens van een
mooi dorpsplein voor het dorpshuis. Dit is ook met de gemeente Opsterland
besproken. Zij willen in het proces meedenken. In overleg met het bestuur van It
Trefpunt, Sietse v/d Berg en Ubbo Elzinga is hiervoor een werkgroep ontstaan.
Ook zijn wij vanzelfsprekend blij met nieuwe ondernemingen, zoals de camperplaats
bij de familie Uninge. Wij streven samen met het ‘Andere Friesland’, Zuid Oost
Friesland en in ons geval Nij Beets nog meer op de kaart te zetten. Ook de gemeente

ervaart dat het bevaarbare Polderhoofdkanaal een pluspunt is voor het toerisme in
Opsterland en gaat dit meer promoten.
De gemeente Opsterland streeft samen met Plaatselijk Belang om de openingstijden
van het Polderhoofdkanaal te verruimen. Zij gaan hierover in gesprek met de
gemeente Smallingerland.
Sipke Veltman, Rick van Houten en Pieter hebben de statuten voor het gebiedsfonds
ondertekend bij de notaris. Binnenkort wordt de resterende €290.000,- gestort op de
bankrekening van het gebiedsfonds. Er is een bestuur aangesteld: Sytze Zwaagstra,
Gerke Bergsma, Wytse de Haan en Benita van der Veer. Zij hebben een huishoudelijk
regelement gemaakt. In april komt er uitleg in de NijsBeetster en een
aanvraagformulier. De eerste drie aanvragen liggen er al. Thema’s zijn duurzaamheid,
leefbaarheid en een plus bij de zandwinput.
Vraag van Ubbo Elzinga: ‘Om welk gebied gaat het precies?’
Antwoord: Het gaat om Nij Beets en de regio tot de A7.
Voorafgaand aan de bouw van It Bjinstap is het Opstalrecht niet geregeld. Dit is een
overeenkomst met de gemeente Opsterlând dat ons opstal It Bjinstap op hun grond
mag staan en welke verantwoordelijkheden er bij horen. De leden hebben deze
overeenkomst voor de vergadering ter inzage gekregen.
Voorzitter Pieter Nauta vraagt de leden: ‘Kinne jim akkoord jaan dat it bestjoer van
Pleatslik Belang ‘het Opstalrecht’ ûndertekent?’
De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord.
Plaatselijk Belang stelt voor om It Bjinstap onder te brengen in een stichting. Er is
door Plaatselijk Belang voor deze stichting een startbedrag van €20.000,gereserveerd.
Voorzitter Pieter Nauta vraagt de leden: ‘Binne jim akkoord om hjir in aparte
stichting foar yn it libben te roppen?’
De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord.
Penningmeester Jan de Jong licht het Financieel overzicht toe. Er is vorig jaar weinig
gebruik gemaakt van het Dorpsbudget. Er waren weinig activiteiten. Er zijn geen
vragen over de jaarrekening. Op 12 april worden de boeken gecontroleerd door de
kascommissie Arjen Dijkstra en Wytse de Haan, hierover komt een verslag in de Nijs
Beetster. De contributie van 2020 wordt begin april geïnd en die van 2021 in juli van
dit jaar.
(Een ieder kan lid worden van de vereniging voor Plaatselijk Belang Nij Beets. U
betaalt dan €3,50 contributie per jaar.)
Wytse de Haan wordt bedankt als kascommissielid.
Franke Kooijker stelt zich beschikbaar om volgend jaar met Arjen Dijkstra de kas te
controleren.
In het jaar 2020 (zonder jaarvergadering) hebben wij twee nieuwe bestuursleden
gevonden. Wij zijn blij dat we als bestuur van Plaatselijk Belang weer uit een ploeg
van zes leden bestaan. De nieuwe leden zijn Sjouke Zwaagstra en Fokke de Roos.

Pieter Nauta vraagt: ‘Kinne jim akkoord gean om dizze twa bestjoerleden offisjeel te
beneamen?’
Dit wordt unaniem bevestigd door de leden.
De twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor:
Sjouke Zwaagstra woont tien jaar in Beets en nu vier jaar in het dorp. De Zwaagstra’s
hebben een eigen bedrijf in Nij Beets. Sjouke wordt contactpersoon voor Groen en
Wegen en het Polderhoofdkanaal.
Fokke de Roos woont zijn hele leven in Nij Beets. Fokke is getrouwd met Feikje en ze
wonen met hun zoon Harmen aan de Doarpsstrjitte. Fokke en Feikje hebben een
slagerij in Gorredijk. Ook is Fokke voorzitter van de ijsclub Eendracht.
Pieter leidt deze jaarvergadering voor een laatste keer als bestuurslid van Plaatselijk
Belang. Pieter ontvangt als bedankje voor zijn jaren als actief en zeer betrokken
bestuurslid een goedgevulde hapjesplank en boekenbon. Hartelijk dank Pieter!
Rondvraag
Arjen en Sietske Dijkstra: ‘Een boom op het einde van de Prikkewei gaat erg heen en
weer.’ Advies PB: Zelf ook even contact opnemen met de gemeente via de website
gemeente Opsterland. (De boom is inmiddels gekapt.)
Arjen Bergsma: ‘Zijn de gemeenteraadsfracties uitgenodigd?’ Nee. Wethouder
Postma is wel uitgenodigd, maar hij had een andere afspraak. Arjen is lid van de
CU fractie en benoemt dat dit bij andere PB’s wel is gebeurd. We geven aan dat dit
door onder andere het online vergaderen nu anders is verlopen. Normaal gesproken
krijgt de griffier van de gemeente Opsterland ook een uitnodiging. Ze hadden het
wel kunnen lezen in de NijsBeetster.
Leentje en Sietse van den Berg: ‘Welke actie is ondernomen met de ondiepte voor de
steigers?’ Dit is opgemeten door de Gemeente Opsterland. De gemeente weet van de
urgentie en zoekt een oplossing, maar verwijst ook naar de provincie die het
Polderhoofdkanaal overneemt. De betrokken ambtenaar Henk de Boer wordt
opnieuw benaderd door Sjouke.
Leentje van den Berg: ‘Het fietspad langs de DN wei is nog niet geasfalteerd.’ Dit is
wel toegezegd door de gemeente Opsterland. Sjouke pakt dit opnieuw op met de
betrokken ambtenaar Franciscus Koopman.
Franke Kooyker: ‘Op de Leppedyk zijn er nog steeds gevaarlijke hoogteverschillen
bij de betonblokken.’ Meld het zelf nog een keer via de gemeenteapp en Sjouke meldt
het ook weer bij de gemeente.
Pieter sluit om 21.00 uur de digitale vergadering.

