Plaatselijk Belang Nij Beets

Agenda Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Nij Beets
Datum: 21 april 2022
Aanwezig: namens PB: Fokke de Roos (voorzitter), Rick van Houten (wonen), Jan de Jong
(penningmeester),Wiesje Keizer ,Dea Elshof.
Jeroen van den Meulen, Wytse de Haan, Marianne Elzinga, Ubbo Elzinga, Arjen Heida, René van
Linde, Theo Kooistra, Yolanda Rinzema, Thea Wouda, Hendrik de Haan, Fokke van Houten, Pieter
Nauta, Bouke de Jong, Angelique de Jong, Ilse Dam, Ans Feenstra, Peter Winters, Michiel OsingaSanders, Jopie Kooyker, Arjen Dijkstra, Sietske Dijkstra, Leentje van de Berg.
Afwezig met kennisgeving: Sjouke Zwaagstra (Plaatselijk Belang wegen en groen) , Hiske de
Schiffart(gemeente), Franciscus Koopmans (gemeente)

1
Welkom
Voorzitter Fokke de Roos heet iedereen welkom bij de vergadering. Na 2 jaar online kan deze
algmene ledenvergadering gelukkig weer fysiek plaatsvinden.
Fokke is trots om voorzitter te zijn, trots op het dorp en trots op het bestuur wat er nu zit.
2
Notulen jaarvergadering 2021 (kunt u vinden op www.nijbeets.info )
Notulen stonden online, geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd.
3
Korte evaluatie afgelopen jaar
Fokke vertelt dat het voor Plaatselijk Belang een hectisch jaar was, corona, twee bestuurswisselingen
binnen Plaatselijk Belang en wisselingen bij de gemeente. Dit is een uitdaging geweest.
Er zijn veel successen; de langere opening van het kanaal, een nieuwe website, Krigel die heel actief
zijn in Nij Beets.
Rick benoemt de ontwikkeling op het gebied van wonen. Is net nog in de SA benoemd, de Windgroep
is bezig met 6 woningen, plan van Houten/Elzinga loopt ook en daarnaast Koopmans waar schot in de
zaak komt. Over het Koopmans-plan zijn al veel gesprekken geweest, er is bodemonderzoek gedaan
en verder onderzoek gedaan. Het is nu duidelijk in kaart gebracht, inclusief offerte. Ruurd Koopmans
is nu druk om te zorgen dat hij dit gaat verkopen en daar is ook concreet interesse vanuit een
projectontwikkelaar. Begin mei weer meer duidelijkheid, dit is voor nu nog afwachten. Positief dat er
qua wonen weer wat te gebeuren staat.
De doarpsstrjitte is opgeknapt en daarnaast is er nu ook een plan voor het plein. Hiervoor is een
werkgroep opgericht en een architect ingeschakeld. De architect heeft een andere visie, wil ook het
Trefpunt hierbij betrekken, het zou een breder plan moeten worden. Architect komt na de pauze om
de plannen te presenteren. Na de pauze willen plaatselijk belang en het bestuur van het Trefpunt
graag brainstormen om te bepalen waar welke koers het Trefpunt moet varen.

Rick neemt Sjouke Zwaagstra waar, Sjouke is helaas verhindert. Fietspad DN-weg is gevaarlijk,
renoveren is helaas niet mogelijk. Gemeente wil een compleet nieuw fietspad en om die reden is het
voor nu provisorisch aangepakt.
De walbeschoeiing langs het kanaal, wordt volgend jaar opgepakt dit jaar niet meer.
Vraag over woon: Hoogteverschil tussen woningen en huidige Geawei. Rick geeft aan dat hier naar
gekeken wordt bij het ontwikkeling van het plan en dat er een kanaal tussenkomt. De grond die
hieruit komt wordt gebruikt voor ophoging. De Windgroep neemt dit mee in zijn plannen.
4
Gemeente app
Rick benoemd de app vanuit de gemeente, deze is voor de gehele gemeente te gebruiken. Plaatselijk
Belang heeft hier goede ervaringen mee en er wordt het dorp aangeraden hier ook gebruik van te
maken. Dit kan via de website of via de app. Er komt een snelle reactie en dan wordt er meteen een
datum aangekoppeld.
Download de mijngemeente app of plaats een melding via https://www.opsterland.nl/melding-doen
5
Dorpsvisie + kort vooruitkijken
In 2017/2018 is een dorpsvisie gemaakt, we zijn nog geen 2025 maar willen wel graag bespreken
waar we staan. Eind vorig jaar is dit door PB weer besproken, veel kan al weggestreept worden. Voor
de bouwvak komt de nieuwe dorpsvisie. PB gebruikt deze visie als handleiding voor elke vergadering
en de komende jaren.
Belangrijk onderdeel hiervan is de dorpsspiegel, deze wordt vanuit de gemeente verstrekt. Het
belang van het invullen wordt benoemd, dit kan namelijk gebruikt worden in de communicatie
richting en met de gemeente.
6
Gebiedsfonds
Wytse is uitgenodigd vanuit het gebiedsfonds. Op dit moment zijn ze 1,5 jaar actief. Komen geregeld
aanvragen binnen en in Nijsbeetster stond een verslag van de aanvragen die zijn toegekend.
Met vijf personen zitten ze in een stichting en wordt vergadert naar rato. Er zat €300.000,- in het
gebiedsfonds en op dit moment is er ongeveer € 60.000,00 toegekend.
Vraag van Ubbo Elzinga: is er een streefdatum? Kijkend naar ook de grote projecten in het dorp.
Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en op basis van de doelstellingen. Ze
willen in ieder geval geen 10 tot 15 jaar op het geld passen.
7
Bjinstap
De vorige vergadering zou er een stichting opgezet worden om het Bjinstap te beheren. PB heeft
besloten dat er geen losse stichting voor opgetuigd wordt. Plaatselijk Belang pakt dit als geheel op.
Vraag van Sietske Dijkstra: wat te doen aan het vandalisme? Moeten daar lampen geplaatst
worden of camera’s?
Het is heel lastig om daar iets tegen te doen. Het Bjinstap valt onder plaatselijk belang en hieronder is
het Bjinstap ook verzekerd.
8

Jaarverslag penningmeester

Jan bespreekt winst- en verliesrekening en balans.
Plaatselijk Belang beheert het dorpsbudget en roept op meer gebruik te maken van het budget. Op
dit moment wordt er veel toegezegd. De oproep blijft aan iedereen, dien uw aanvraag in via het emailadres van Plaatselijk Belang. (pbnijbeets@gmail.com)
Cijfers zijn verder geen vragen over.
9
Kascontrole
De kascontrole is niet uitgevoerd, gezien één van de commissieleden zich heeft teruggetrokken.
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Benoemen nieuw kascommissielid
Er wordt besloten om Sietske Dijkstra en Leentje van de Berg aan te stellen als kascommissie.
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Bestuurswisseling
Jolanda Kuper en Anne-Esther Alstein zijn ondertussen beide afgetreden. Fokke de Roos bedankt
namens Plaatselijk Belang beide dames voor hun inzet, zij ontvangen bloemen vanuit het Plaatselijk
Belang.
Wiesje Keizer en Dea Elshof worden door het bestuur voorgedragen als nieuwe bestuursleden.
Wiesje stelt zich kort voor: “Ik ben Wiesje Keizer, woon op de Prikkewei samen met Klaas Weening.
Op dit moment ben ik nog actief in het bestuur van Blueboys en daarom loop ik tot juni mee met
Plaatselijk Belang zonder “echte” aandachtspunten. Per 2 mei start ik bij Timboco en zal ik daar de
administratie op mij gaan nemen.”
Dea stelt zich kort voor:” Ik ben Dea Elshof, woon sinds 2,5 jaar in Nij Beets op de van Eedenstrjitte
samen met Reinder Tolsma. Ik ben opgegroeid in Tynje en dus een dorp opgeschoven. Ik ben
werkzaam als Team-coach bij Achmea in Leeuwarden. Binnen Plaatselijk Belang neem ik sinds het
aftreden van Anne-Esther het secretariaat waar.”
Voorzitter Fokke de Roos vraagt akkoord voor het benoemen van de nieuwe bestuursleden. De leden
van plaatselijk belang geven hun goedkeuring voor het benoemen van Wiesje en Dea.
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Rondvraag
-

-

-

René van Linde vraagt Is er nog een dorpspolitie?
Ja is er wel, maar op dit moment onbekend wie dit is.
Leentje van de berg vraagt: zou er een bord kunnen komen in Nij Beets om de uitingen van
het dorp? Aan het begin en het eind van het dorp zou het afgemaakt kunnen worden.
Plaatselijk Belang neemt dit mee en gaat kijken naar de mogelijkheden.
Namens de Sinterklaascommissie(Ans Feenstra), vraag aan Jan(penningmeester PB) wil jij
aanhaken tijdens de vergadering. Zij zouden ook graag de namen van de sponsoren van
Sinterklaas. Jan geeft aan hier na de vergadering op terug te komen bij de
sinterklaascommissie en geeft daarnaast een lijst met namen van de sponsoren.
Leentje van Berg vraagt: Weten we hoe het komt met de scholen?
Pieter Nauta reageert, Nij Beets, Ureterp en Bakkeveen moeten tegelijk. Twee onder VSO en
één van de comprix. VSO voor Nij Beets. De hoop is dat er in juni handtekeningen ondergezet
kunnen worden en dan zou het in 2023 uitgevoerd moeten kunnen worden. Vooronderzoek
moet voor mei, Arke moet nog reageren. Het gebouw van de Arke is groot genoeg om alle

leerlingen onder te brengen. Huisvesting zit klem, bouw is duur. Qua geld gaat het moeizaam
bij de gemeente.
Rick vertelt dat Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat de kinderen in het dorp moeten
blijven, het moet niet zo zijn dat zij naar andere dorpen moeten uitwijken.

- Fokke van Houten vraagt, mogen er dan huizen gebouwd worden op de plek van de
Jasker?
Dat zou heel mooi zijn. Ook de gymzaal is aan vervanging toe en ook de kinderopvang groeit
uit zijn jasje.
Pauze
Presentatie website Plaatselijk Belang door Jeroen
Sinds half oktober woont Jeroen in het huis van Franke en Siepie, de Theetuin.
Plaatselijk Belang was al een tijd op zoek naar iemand die kon helpen een nieuwe website te
bouwen. Jeroen heeft zich zelf gemeld bij Plaatselijk Belang en hier zijn wij erg blij mee.
Op dit moment onderhoudt Jeroen de huidige website en bouwt hij de nieuwe website.
test.nijbeets.info is voor iedereen te bereiken. Tips en feedback zijn welkom.
de kleurstelling van de website komt vanuit het logo.
Er moet later nog worden bepaald wie iets kan plaatsen, voor nu doet Jeroen dit.
verenigingen zullen nog worden benaderd om een stukje te schrijven voor de website.
Plein Trefpunt
Architect Erik is uitgenodigd om het plan te presenteren.
Het project is gestart bij het Trefpunt, omwonenden en Plaatselijk Belang en uiteindelijk is er een
architect bij betrokken.
Erik begint met een toelichting op de realisatie van het Bjinstap/ aankleding polderhoofdkanaal.
Is uiteindelijk een bijzonder project geworden waarbij het dorp betrokken is geweest.
Anno 2022 wordt er nog steeds gestreefd naar “Welkom in Nij Beets”. Aantrekkelijk voor eigen
inwoners maar ook voor gasten. Hier is een lijst van gemaakt. Onderwerp van vanavond is een
aantrekkelijke openbare ruimte.
Er is een fysieke scheiding tussen verblijf en verkeer nodig en wenselijk.
Erik deelt een aantal voorwaarden voor een prettig plein en ook een opzet voor een plein.
Zo wordt het een groter project waardoor het bestuur van het Trefpunt ook aangehaakt moeten
worden omdat er daar ook veranderingen moeten gaan plaatsvinden.
Wat is het vervolg? Het bestuur van het Trefpunt en van Plaatselijk Belang is ook benieuwd om te
weten hoe het dorp erover denkt. Vandaar ook de toelichting tijdens onze vergadering. Ubbo heeft
ook een conceptvisie gemaakt voor het gehele plein. De werkgroep vindt het belangrijk om te weten
wat de mening van het dorp is en hierdoor ook draagvlak te creëren.

Fokke van Houten vraagt of er ook rekening gehouden is met de overkant van het kanaal. Dit is niet
het geval geeft Rick aan. De opdracht was het plein en hiervoor is Erik ingeschakeld. De overkant is
particulier eigendom en hoeft niet hetzelfde te zijn als het plein.
Theo Kooistra vertelt namens het bestuur van het Treftpunt hun visie. Zij zijn door Plaatselijk Belang
benaderd om mee te denken over het plein. Ook het bestuur van het Trefpunt vindt dat het plein
anders moet. Het bestuur van het trefpunt is heel enthousiast over de plannen. Ubbo Elzinga is
aangehaakt en hij heeft een visie geschreven, wat wil Nij Beets/ bestuur Trefpunt.
Uit de overleggen die hebben plaatsgevonden zijn verschillende keuzes gekomen, deze volgen zo
meteen en Theo vraagt een ieder om hierin mee te denken.
Theo geeft aan dat het draagvlak voor het Trefpunt vanuit het dorp tegenvalt. Het bestuur kan alles
(laten) opknappen maar de vraag is waar dit voor wordt gedaan op het moment dat er geen animo is.
Het bestuur Trefpunt is al druk om het Trefpunt draaiden te houden, laat staan om hier nog een
verbouwing bij te gaan doen.
Financieel is het op dit moment lastig voor het Trefpunt gezien o.a. de gasprijzen en corona
waardoor activiteiten niet plaats hebben kunnen vinden. Een verbouwing zou bijdragen aan het
terugdringen van de kosten. Het bestuur wil hier niet alleen een beslissing in nemen maar Nij Beets
hierbij betrekken.
Het Trefpunt heeft behoefte aan een beheerder geeft Theo aan. Reserveringen, schoonmaken etc. is
een dagelijkse taak. Het kost het huidige bestuur veel energie om deze taken naast de bestuurstaken
op te pakken. Daarnaast zitten een aantal bestuursleden ook bijna aan de vier jaar.
Een optie is, het wordt gelaten zoals het nu is en gaan het Trefpunt alleen verhuren aan
verenigingen. Theo geeft aan niet te negatief over te willen komen maar dit is wel zoals het er nu
voor staat.
Er worden formulieren uitgedeeld en pennen en gevraagd aan de leden om de vragenlijst in te vullen
zodat het duidelijk wordt wat Nij Beets vindt van de plannen. Deze vragenlijsten kunnen na de
vergadering worden ingeleverd en de werkgroep gaat zich hierover buigen.
Vraag van Fokke van Houten vraagt hoe het probleem van de Nijsbeetster qua bestuur moet
worden opgelost.
Plaatselijk Belang is in gesprek en probeert mee te denken voor invulling van het bestuur.
Fokke de Roos sluit de vergadering.

