
   
 
Jaarverslag 2013 Plaatselijk Belang Nij Beets 
 
Door middel van het jaarverslag wil het bestuur van Plaatselijk Belang 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, Accomodaties, Jeugd, Polderhoofdkanaal 
Rinze Herrema  2010 Penningmeester, Accomodaties, Polderhoofdkanaal 
Auke Hoekstra   2009 Sportverenigingen 
Gatske van Houten 2012 Welzijn 
Gerrit Andela  2009 Website, Kuiercommissie, WRN 
Arjen Dijkstra  aftr. Groen en wegen 
Heine Lageveen  2009 Woningbouw, WRN, Polderhoofdkanaal, Kwartaal overleg met 
gemeente 
Tineke de Vries  2013 Duurzaamheid 
Pieter Nauta  2013 Pr, 150 jaar Nij Beets. Kwartaal overleg met gemeente 
 
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen van diverse 
commissies. Ook zijn er geregeld contacten met de gemeente en andere organisaties. In het 
kwartaaloverleg met de gemeente komen o.a. groen en wegen aan de orde. 
De volgende zaken hielden ons het afgelopen jaar bezig: 
 
150 jaar Nij Beets 
Het afgelopen jaar is er volop feest gevierd. De prachtige start op 13 april met toneel, muziek en 
vuurwerk zette meteen de toon. Veel activiteiten voor jong en oud volgden in de rest van het jaar. Van 
spekriderij tot reünie, van Gerrit Breteler in de tent tot Elske de Wall op het kanaal, van kinderspelen 
tot de Reade Loper, een openluchtspel speciaal geschreven voor het jubileumjaar, van andokwis tot 
sportcircuit en ga zo maar door. 
Veel vrijwilligers hebben zich hier op een voortreffelijke manier voor ingezet. 
 
Pr en website 
De website van Plaatselijk Belang Nij Beets, www.nijbeets.info  is in 2013 vernieuwd en wordt door 
onze webmaster goed up to date gehouden. Het nieuws vanuit Plaatselijk Belang wordt op de website 
geplubiceerd en hiernaast stonden er vorig jaar veel foto’s en aankondigingen t.a.v. het 150 jarige 
jubileum op de website. Verschillende activiteiten in ons dorp en ontwikkelingen rondom de 
heropening van het Polderhoofdkanaal haalden vorig jaar de regionale, provinciale en soms landelijke 
media. Ook werd via de NijsBeetster veel gecommuniceerd. Aan de reacties merken wij dat onze mooie 
dorpskrant goed wordt gelezen. 
 
Sportverenigingen 
In 2013 zijn door de sportverenigingen in het kader van 150 jaar Nij Beets allemaal activiteiten 
georganiseerd in de sportmaand Mei. Het gymnastieklokaal is onder de aandacht gebracht bij de 
gemeente. Wij hebben o.a. aangekaart dat  een bepaalde kwaliteit van de accommodatie nodig is om 
sporten aantrekkelijk te houden in ons eigen dorp. Aan de Blauwe Kamp vordert de bouw van de eerste 
fase van de twee nieuwe kleedruimtes, scheidsrechtersruimtes, tennisruimte en sanitaire 
voorzieningen bij de sportkantine gestaag.  
 
Signaalgroep handzamer en kleiner 
In 2007 is er een dorpssteunpunt opgericht in NijBeets voor het geven van voorlichting en informatie 
en om hulp in bepaalde situaties te organiseren. Hier zaten afgevaardigden van het jeugd-  en 
ouderenwerk, de kerk en plaatselijk belang in. 
Na een evaluatie in januari 2014 is er voor gekozen om de groep kleiner te maken en de naam te 
veranderen in Signaalgroep.  Deze bestaat nu uit huisarts Peter Stadt, dominee Jaap Vlasblom en 
Gatske van Houten  vanuit plaatselijk belang. Het doel  is nog steeds om signalen uit  het dorp op te 
pikken en  ervoor te  zorgen dat hier iets mee gebeurt. (zie informatie De Nijs Beetster Februari 2014) 
 

http://www.nijbeets.info/


   
 
Groen en wegen 
Vanuit de werkgroep Groen en wegen zijn er gesprekken met de gemeente over gevaarlijke situaties in 
het verkeer, zoals de begroeiing bij de hoofdbrug. Het uitzicht vanaf de Doarpsstrjitte wordt hierdoor 
belemmerd. 
Ook werden gebreken aan de wegen besproken. Verschillende keren is er contact met de gemeente 
geweest over de kapotte lampen bij het Shared Space Plein.  
In het jaar 2013 is er verder overleg geweest over de nieuwe aanplant van bomen en struiken.  
 
Kuiercommissie 
De wandelroute waar de kuiercommissie al jaren mee bezig is, wordt dit jaar afgerond. Een deel is het 
afgelopen najaar al gerealiseerd. Dit gaat om het paadje langs de ijsbaan. Hier zijn het hekwerk en de 
klaphekjes geplaatst en is er verharding aangebracht. Het wandelpad is al geïnventariseerd en 
opgenomen in een landelijke database, zodat dit later te koppelen is met andere wandelpaden. Deze 
worden dan met elkaar verbonden, waardoor er een soort van knooppunten route ontstaat. De route 
wordt passend gemarkeerd met de standaard routepalen en stickers. In de maand mei komt hier een 
feestelijke opening van. Verdere informatie komt dan op de website en in de Nijs Beetster.  
 
Duurzaamheid 
Vanaf de zomer van 2013 heeft de werkgroep duurzaamheid een nieuwe trekker gekregen. Met 
resultaat!  
De afgelopen maanden heeft een groepje enthousiaste Nij Beetsters, die onder de vlag van Plaatselijk 
Belang valt, verschillende initiatieven onderzocht en waar mogelijk concrete invulling aan gegeven.  
Zo doet bijna heel Nij Beets mee aan de afvalproef Zuiver Inzamelen van Omrin. De eerste resultaten 
beloven een verregaande reductie van het restafval van meer dan 20 procent! Verder onderzoeken een 
paar werkgroepleden de ontwikkeling rondom duurzame (zonne)energie. Een ander initiatief leidt tot 
de ontwikkeling van een heuse dorpstuin in het hart van Nij Beets. Dit voorjaar beginnen een aantal 
tuinierders met zaaien om na een fantastische zomer te gaan oogsten van het harde werk en te 
genieten met nieuwe vrienden van een heerlijke biologische maaltijd! 
 
Polderhoofdkanaal 
Begin 2013 zijn er door PB meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De overleggen hadden als doel de 
initiatieven m.b.t. mogelijke nieuwe werkgelegenheid bij het opengaan van het PHK, die erin Nij Beets 
en de Veenhoop leven, in kaart te brengen. Deze lijst met onderbouwing heeft bij de raad van state 
zwaar meegewogen in de besluitvorming. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en zijn de eerste 
informatiemomenten geweest over de concrete uitvoering. Bij de realisatie blijft PB betrokken middels 
deelname via de klankbordgroep en de realisatiecommissie. De klankbordgroep heeft als functie 
signalen op te vangen (geen technische) vanuit de omgeving over zaken die wel en niet goed gaan. De 
opdrachtgever moet hier van op de hoogte zijn. Een tweede functie is hoe met de  communicatie wordt 
omgegaan. Dit alles ter aanvulling op de normale contacten en communicatielijnen van en met de 
opdrachtgever (gemeente). 
Leden van de klankbordgroep zijn: Henk de Glee, Jos van Amsterdam, Irma Leeman, Andries Bok, , 
Marjanne Jacobi, Peter Huijskes, Akke Dijkstra, Anko Postma, Arjen Dijkstra, Sipke Veltman en Heine 
Lageveen. 
Naast de klankbordgroep is er ook een realisatiecommissie die de praktische zaken behartigt. Hierbij 
moet u denken aan zaken zoals: Kan de verbinding tussen de steiger en de wal net iets anders? 
De realisatiecommissieleden zijn: Sipke Veltman, Sietse van der Berg en Heine Lageveen. 
 
WRN 
Het afgelopen jaar heeft de WRN weinig kunnen doen. Veel van de plannen m.b.t. de openbare ruimte 
hingen samen met het wel of niet opengaan van het kanaal. Nu daar een besluit over is genomen is ook 
de WRN weer aan de slag gegaan. Voor de invulling van de ruimte rondom het kanaal wordt een eerste 
aanzet gemaakt. Deze zal gepresenteerd en besproken worden op de ledenvergadering van Plaatselijk 
Belang.  
Het doel is om zo de gemeente en de provincie te laten zien wat voor ideeën en wensen we hebben om 
het dorp aantrekkelijk voor de bewoners en bezoekers te maken. 
In 2007 is de Wurkgroep Romte Nij Beets (WRN) opgericht als werkgroep van Plaatselijk Belang. Voor 
de dorpsvisie 2008-2015 heeft deze werkgroep een invulling gegeven van de wensen voor de  openbare 



   
 
ruimte in Nij Beets. In overleg met de gemeente zijn de kruising Prikkewei/DNwei  en het begin van de 
Prikkewei aangepakt zoals de werkgroep in de dorpsvisie voor ogen stond. 
 
 
Woningbouw 
In Nij Beets zijn de komende jaren geen uitbreidingsplannen meer gepland door de gemeente. Wel zijn 
er twee mogelijke locaties waar uitbreiding kan plaatsvinden. Deze locaties zijn in particulier bezit van 
Koopmans en De Windgroep. Met deze partijen zijn de afgelopen maanden geen contacten geweest.  


