Jaarvergadering 16 november 2020 gaat niet door
Staan wij als Plaatselijk Belang alleen?
Nee, wij hebben in 2019 onder andere vergaderd met de Plaatselijke Belangen van de
Veenhoop en Tijnje. Wij bespreken gezamenlijke belangen en wisselen informatie uit.
Elk jaar is er een ambtelijk overleg met de gemeente Opsterland. Hier worden acties
uitgezet t.a.v. Groen en Wegen, het Polderhoofdkanaal, woningbouw en andere zaken
waar wij de steun van de gemeente nodig hebben. Naast het ambtelijk overleg is er
jaarlijks een bestuurlijk overleg met de burgemeester, wethouders en de
gemeentesecretaris. Hier wisselen wij plannen en ideeën uit. Het bestuur van PB Nij
Beets bestond in 2019/ begin 2020 uit Astrid Koot (secretaris), Anne Esther Alstein,
Jolanda Kuper, Rick van Houten, Jan de Jong (penningmeester) en Pieter Nauta
(voorzitter).
Groen en wegen
De Swynswei is vorig jaar aangepast. Hiervoor is in juni 2019 een inspreekavond voor
de bewoners georganiseerd. Deze avond werd druk bezocht. Op de Geawei zijn enkele
stukken aangepakt. De gemeente heeft beloofd dat ze steeds blijven monitoren en
waar nodig de pijnpunten aanpakken. De gemeentelijke begraafplaats is in overleg
met Plaatselijk Belang opgeknapt. Op het fietspad zijn de droogtescheuren van 2018
hersteld en op de Blauwe Kampwei is een stuk naar het zwembad herstraat. Ter
hoogte van Piers Hiem is de t-splitsing opgeknapt en het is een 60 km zone
geworden. Met het kunstwerk, de robuuste palen en het rode plein is het een mooi
geheel geworden.
De Doarpsstrjitte
Door firma Koopmans en loonbedrijf Lageveen is de Doarpsstrjitte aangepakt op
initiatief van Plaatselijk Belang. Er is een pleintje voor de Dagwinkel gekomen met
een aanlegsteiger. In overleg met de aanwonenden zijn acht rode esdoorns geplant.
Dezelfde bomen zijn ook geplant langs de Blauwe Kampwei. Het is gefinancierd met
subsidie uit It Iepen Mienskipsfûns. Het plaatsen van ondergrondse containers was
ook een onderdeel van het Doarpsstrjitteplan. Het bleek technisch heel duur te
worden, vandaar dat in samenspraak met de gemeente en Omrin gekozen is voor de
nieuwe locatie bij de Bjirk.
Wonen
In 2019 zijn er twee plannen ingediend bij de gemeente, door Ruurd Koopmans en de
Windgroep. Als Plaatselijk Belang zijn wij gekend in de plannen en hebben meerdere
malen de gemeente nadrukkelijk gevraagd om in beweging te komen.
Glasvezel
In 2019 is begonnen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Nij Beets en
Opsterland. Kabel Noord is nu bezig met de aansluitingen naar de huizen.
Zonnepanelen
Op de jaarvergadering van 2019 was er na de pauze een presentatie door Groenleven
over de plannen op de zandwinput. Op deze avond kwamen er kritische noten naar
voren vanuit onze leden. Hierna is het een tijdje stil geweest. Duidelijk was wel dat de
betrokken bestuursleden van Plaatselijk Belang en Krigel niet tevreden waren over
het participatieproces. In augustus is Wim Wierda zich er namens de gemeente
Opsterland mee gaan bemoeien. Wij hebben het participatieproces opnieuw
besproken. Als gevolg hiervan is Marike Hoekstra van Groenleven nog een keer langs
de omwonenden geweest. Ook is er een felle discussie ontstaan over het door
Groenleven toegezegde bedrag van €100.000,- voor het Gebiedsfonds. Een door ons
ingehuurde expert heeft een rapport gemaakt en uiteindelijk zijn wij overeengekomen
dat Groenleven een bedrag van €300.000, - in een op te richten gebiedsfonds zal

storten. Dit gebiedsfonds wordt door de gemeente, Groenleven, Krigel en Plaatselijk
Belang opgericht, met als speerpunten ‘Duurzaamheid, leefbaarheid en een plus
rondom de plas’.
In januari 2020 is een tweede informatieavond georganiseerd. De zaal in It Trefpunt
zat bomvol en er werden veel terechte vragen gesteld. In februari is het onderwerp
behandeld in de gemeenteraad om een Verklaring van Geen Bedenkingen te krijgen.
Rick van Houten heeft hier namens Plaatselijk Belang Nij Beets ingesproken.
Zorg
Vanaf maart 2020 hebben we te maken met maatregelen rondom Corona. Zorgen
over vereenzaming van ouderen en zorgbehoevenden worden met elkaar gedeeld. Er
is door Marcia (dorpsgenoot), Pieter en Jolanda een netwerk van dorpsgenoten
opgericht. Een lijst met namen van dorpsgenoten die zich als hulpverlener
beschikbaar stellen in deze ‘Coronatijd’ is in het dorp rondgebracht.
Jongerenorganisatie Code Hans is in gesprek met ons over het inventariseren en
eventueel (helpen) organiseren van activiteiten of anders voor jongeren binnen de
maatregelen van Corona.
It Trefpunt
It Trefpunt draaide in 2019/ begin 2020 naar tevredenheid, er zijn enkele grote
evenementen geweest en er werden regelmatig ruimtes gehuurd voor een
vergadering. De avonden van It Skûlhoal in de weekenden worden goed bezocht door
de jongeren uit Nij Beets.
Sport
Naar aanleiding van de nieuwjaarsborrel in januari 2019 zijn er enkele gezamenlijke
acties ondernomen. Eén ervan is de aanvraag van een informatiebord voor alle
activiteiten aan de Blauwe Kamp. Dit is met subsidie van de van Teyen fundatie en de
Blauwe Kampstichting gelukt.
Wereldkampioen
Femke Kok blijft doorgaan met winnen. In de winter van 2019/ 2020 heeft ze naast
vijf wereldtitels bij de junioren ook de wereldtitel teamsprint bij de senioren
gewonnen op het snelle ijs van Salt Lake City samen met Jutta Leerdam en Letitia de
Jong. Helaas kon the Meet en Greet op haar oude basisschool in maart niet doorgaan
omdat wij in een lockdown terecht kwamen. Wij zijn ontzettend trots dat er zo’n groot
en sympathiek schaatstalent in Nij Beets woont.
Polderhoofdkanaal
Als afronding van het project Oer it Kanaal zijn elektriciteitspunten bij drie steigers
aangelegd. Er zijn in 2019 ondanks de vele storingen in het begin van het seizoen
meer vaargasten door het Polderhoofdkanaal gegaan dan in 2018. Wel is er meerdere
keren overleg geweest met de gemeente Opsterland over de storingen in de sluis en
bij de brug. In oktober 2019 hebben wij samen met de gemeente besloten om in 2020
te gaan voor een vaste brugwachter, gefinancierd door de gemeente. De vaardiepte bij
de steigers en de begroeiing in het kanaal is een punt van zorg.
Camperplaatsen
Aan de keukentafel bij Bert en Baukje Uninge hoorden wij dat zij van plan waren om
een camperplek te beginnen. Het is mooi dat een ondernemer dit heeft opgepakt. Wij
hopen dat dit een stimulans is voor andere ondernemers om Nij Beets nog
aantrekkelijker te maken voor toeristen.
Er is contact met ‘Het andere Friesland’ en op hun website staat informatie over Nij
Beets.
Diversen
Er zijn op onze aanvraag door de gemeente Opsterland twee nieuwe bankjes geplaatst
in het buitengebied. In goed overleg met de commissie crowdfunding Dagwinkel,

Sjoerd Fennema en Ruurd Koopmans is er in januari 2020 een mooie oplossing
gevonden om het ingelegde geld vervroegd terug te betalen na vier jaar. Hierna is de
commissie opgeheven. Dank aan Hielkje, Martien en Anita voor de tijd die zij hieraan
hebben besteed.
Dorpsbudget aanvragen
In 2019 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: Bijdrage dorpsfeest €750, AED
€1740, huldiging Femke Kok €400, skûtsje €130, oud en nieuw feest €510, de
herstart van de 50+ €150. In totaal is €3680 besteed.
Notulen jaarvergadering 2019
Deze kunt u vinden op onze website www.nijbeets.info
Vooruitkijken
T.a.v. Wonen liggen er nu drie plannen bij de gemeente Opsterland. Op het
bestuurlijk overleg met B&W hoorden wij positieve ontwikkelingen. Wij hopen u hier
binnenkort meer over te kunnen vertellen.
Samen met het bestuur van It Trefpunt en de gemeente Opsterland zijn wij bezig met
plannen rondom een ‘dorps’plein bij It Trefpunt.
Rondom het Polderhoofdkanaal blijven wij lobbyen om ruimere openingstijden te
krijgen en willen wij samen met de gemeente optrekken om deze mooie vaarweg en
het dorp Nij Beets beter te promoten.
Wij proberen te kijken met aanwonenden waar Bezuinigen in het maaibeleid om te
kunnen zetten naar Biodiversiteit. Over deze en andere plannen en ook informatie
over het Gebiedsfonds blijven wij u op de hoogte houden in de NijsBeetster.
Opstalrecht It Bjinstap
Dit schuiven wij door naar de jaarvergadering van 2021
Bestuursleden
Astrid Koot is in mei 2020 afgetreden als secretaris. Astrid was een erg betrokken en
actief bestuurslid met oog voor alle inwoners van Nij Beets. Anne-Esther Alstein is nu
secretaris en Jolanda Kuper notulist.
Sjouke Zwaagstra draait intussen al drie maanden mee als nieuw bestuurslid.
Financiën
De kascommissie, Wytse de Haan en Arjen Dijkstra, hebben de boeken en rekeningen
van 2019 nagekeken en akkoord bevonden.

