
Jaarverslag 2012  

 

Door middel van dit jaarverslag wil het bestuur van Plaatselijk Belang Nij Beets u laten weten welke 

zaken het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. 

 

Het bestuur dat hiervoor verantwoordelijk is, ziet er als volgt uit: 

Naam   Sinds Taken 

Anko Postma  2010 Voorzitter, Algemene zaken, Accommodaties, Jeugd 

Rinze Herrema  2010 Penningmeester, Duurzaamheid , Accommodaties 

Klaske Hoekstra 2007 Secretaris, Duurzaamheid 

Auke Hoekstra  2009 Contacten sportverenigingen 

Gatske van Houten 2012 Relatiebeheer en contacten WMO 

Gerrit Andela  2009 Website, Kuiercommissie 

Arjen Dijkstra  2006 Contacten met gemeente in zake onderhoud wegen en groen  

Heine Lageveen 2009 Woningbouw, WRN 

 

Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen van diverse 

commissies. Ook zijn er geregeld kontakten met de gemeente en andere organisaties. In het 

kwartaaloverleg met de gemeente komen met name wegen en groen aan de orde. 

 

De volgende zaken hielden ons het afgelopen jaar bezig. 

Wegen en groen 

De wegen en bermen komen bij elk overleg met de gemeente aan de orde. De bermen zakken naast 
het wegdek waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zie bijv. Kanaelwei Noard en 
Kanaelwei Sud. De gemeente moet bezuinigen, krijgt minder geld uit Den Haag. Afgelopen maand 
zijn er drie participatieavonden geweest. Deze hadden betrekking op het onderhoudsniveau van 
wegen, bermen en groen. Op een van deze avonden waar PB bij aanwezig is geweest blijkt dat alles 
qua onderhoud bijna een niveau lager wordt.  
Brede Signaalgroep 

Deze groep komt 2 maal per jaar bij elkaar. Vanuit de gemeente worden onderwerpen van de WMO 

besproken. Het afgelopen jaar is door deze groep een werkgroep opgezet die ochtenden voor 

ouderen in de Boppeslach gaat organiseren. Het beheer van de vrijwilligersbank valt ook onder de 

brede signaalgroep. 

150 jaar Nij Beets 

Op 13 april 1863 stak Lyclama a Nijeholt de eerste spade in het burgemeestersveen. 
Het ontstaan van Nij Beets volgde. 
Nu bestaat ons prachtige dorp 150 jaar. We brengen de historie op 13 april weer terug, waarna de 
festiviteiten in het jaar 2013 teruggebracht worden. We hebben in mei een sportmaand en tevens 
een kunstweek van de beide scholen. In  juni, een speciaal voor dit feestjaar,geschreven, 
Iepenlofspul. 
Alles wordt afgesloten in de eerste week van september met een knallende feestweek. Hierin o.a. 
een prachtig kanaalconcert, Andoquiz en een grote dorps reunie. 
Op zondag wordt het feestjaar afgesloten met Gerrit Breteler en een open podium,voor en door 
dorpsgenoten.  
Al met al een sprankelend feest voor een sprankelend dorp. 
Communicatie en Website 



Plaatselijk belang plaatst relevante en actuele informatie op haar website, redactieleden zijn Anko 

Postma, Heine Lageveen en Gerrit Andela. 

De website ontvangt steeds meer bezoekers ongeveer 900 – 1000 per maand, waarvan 54% 

terugkerende bezoekers zijn. Hier zit nog steeds een stijgende lijn in en zie je de bezoekersaantallen 

oplopen, vooral  als hoogtepunt met Doch It Foar Dyn Doarp zie de aantal “hits” stijgen.  

Het is essentieel om alles actueel te maken en te houden hiervoor wordt ook een beroep gedaan van 

de bezoekers om hun wensen door te geven.   

Wonen 

Afgelopen jaar zijn er een aantal overleggen geweest met verschillende partijen over wonen.  Met 

initiatiefnemers Koopmans en de Windgroep zijn gesprekken geweest alleen hebben die nog niet tot 

concrete plannen geleid. Oorzaken hiervan zijn o.a. de huidige economische malaise en de negatieve 

uitspraak van de rechter inzake het polderhoofdkanaal. 

Verder heeft pb toelichting gevraagd en gekregen bij de woningbouwvereniging waarom veel van 

hun huurwoningen te koop worden aangeboden. De reden hiervoor is dat woningbouwverenigingen 

een extra financiële afdracht aan het rijk moeten doen en zij hun financiële positie moeten 

versterken om aan hun verplichtingen te blijven kunnen voldoen. Om hiervoor voldoende middelen 

te genereren moeten zij een deel van hun woningvoorraad afstoten en daarmee ten gelde maken. 

Kanaal 

Er zijn vanuit PB een reeks overleggen geweest in de Klankbordgroep en met de portefeuille 

houdende wethouder en projectleider. In december is een initiatief ontstaan om zoveel mogelijk 

ondernemers en andere initiatiefnemers rondom activiteiten langs het PHK te mobiliseren. Dit 

resulteerde in veel media-aandacht en een goed gevulde publieke tribune tijdens de 

raadsvergadering waarin werd toegelicht wat de stand van zaken is na het verlies van de rechtszaak 

van november. De laatste stap is nu een gang naar de Raad van State. Deze wordt door de gemeente 

en belanghebbenden voorbereid. 

Kuiercommissie 

Ons ingediende wandelroute “rondom Nij Beets” ( moet nog een naam krijgen) is door 

landschapsbeheer samen met nog twee wandelroutes ( Oudega en Oranjewoud) eind vorig jaar 

ingediend bij de provincie en toegekend. De Nijs Beetster en de website van plaatselijk belang 

(www.nijbeets.info) hebben hier verslag van gedaan. Het wachten is nu op de uitvoering  zodra 

Landschapsbeheer de toegezegde financiering binnen krijgt neemt die verdere actie. 

Doch it Foar Dyn Doarp 

DIFDD was in april van 2012 een groot succes. Er zijn mooie opnamen gemaakt, er waren veel 
verschillende items en erg veel mensen lieten hun kunsten zien. Gedurende een hele week hebben 
we Nij Beets positief op de kaart gezet.  Er was veel interesse om een uitzending bij te wonen. In de 
zomer, na de laatste uitzending in het laatste deelnemende dorp (Hantum) werd ons dorp beloond 
met een derde prijs. De bestemming van het prijzengeld (€ 2500) wordt bij de opening van 150 jaar 
Nij Beets bekend gemaakt. Doel is het hele dorp van de prijs te laten profiteren.  
Jeugd 

PB en de jeugd streven naar meer contact en meer participatie van de jeugd in 

dorpsaangelegenheden.  Er zijn diverse overleggen geweest tussen de gemeente, Timpaan en 

Plaatselijk Belang over een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) op de Dam. Een aantal acties hebben in 

de Nijs Beetser gestaan en er is overleg geweest om de JOP op een andere plek te plaatsen. Het 

eerste idee was de jongeren te laten meedenken in de inrichting van het dorp en juist daarom de JOP 

op een tijdelijke plek te plaatsen. Op die manier kunnen de jongeren (na opening van het PHK) ook 

http://www.nijbeets.info/


meedenken over een nieuwe bestemming.  Door de nieuwste ontwikkelingen rondom het PHK heeft 

de gemeente gemeend een andere plek te zoeken. Daarover is men op dit moment nog in overleg. 

Evenemententerrein en IJsbaan 

In 2011 is gestart met de aanleg van het evenementen- ijsbaanterrein welke het afgelopen voorjaar 

is afgemaakt. De financiële afhandeling zit in een laatste fase. De financiële verantwoording en kort 

inhoudelijk verslag van het project zijn akkoord bevonden zodat nu de laatste gelden beschikbaar 

worden gesteld. 

Voor de verbinding en aansluiting bij het Damshusterrein incl. hekwerk langs het paadje en het 

terrein is pb geld aan het verwerven. Hier komt in maart-april duidelijkheid over. 

Al met al is het een mooi terrein geworden waar we afgelopen winter met z’n allen heerlijk van 

hebben kunnen genieten. 

Duurzaamheid 

Nij Beets is  een leefbaar en actief dorp en dat willen we graag blijven in de toekomst. Dit kunnen we 

alleen bereiken door een duurzame ontwikkeling van ons dorp. Duurzaamheid is een breed begrip en 

we willen dit graag concreet maken. Het PB heeft wegens onze focus op DIFDD, accommodatiebeleid 

en NIj Beets 150 jaar, de eigen activiteiten een jaar opgeschoven. Gelukkig zijn veel Beetsters al bezig 

bijvoorbeeld met duurzame energie. Het zwembad heeft dit prachtig mooi gedaan door bijna 

zelfvoorzienend te zijn in de energievoorziening door middel van zonnepanelen.  Duurzaamheid zit 

echter ook in het samenwerken van mensen zoals de speelotheek en te zorgen voor initiatieven om 

ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.   

Accommodaties 

Als vervolg op het eerste onderzoek rondom ‘krimpsterwoude en groeisterterp” heeft de gemeente 

In 2012 het beleidsplan vitaal opsterland 2 opgesteld. In dit plan wordt door de gemeente nader in 

gegaan op het toekomstige beleid rondom accomodaties op het gebied van sportvelden, scholen, 

dorpshuizen, gymzalen, woningen etc. voor alle dorpen in de gemeente. Wij hebben daarvoor een 

vijftal thema avonden georganiseerd samen met een aantal dorpsbewoners om de gemeente van 

input te voorzien hoe Nij Beets denkt over dit soort zaken. Op dit moment zet de gemeente de 

maatregelen op geld  om te kijken wat nog mogelijk is en waar mogelijk bezuinigd wordt. Voor Nij 

Beets lijkt het beleidsplan vooralsnog geen grote (directe) gevolgen te hebben.  

 

 

 


