Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang 26 maart 2018
1.Opening
Erica Zandstra heet een ieder van harte welkom.
2. Notulen jaarvergadering 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. Bij deze zijn de notulen vastgesteld.
3. Evaluatie 2017 + vooruitblik 2018
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit:
Erica Zandstra (voorzitter/secretaris), Rinze Herrema (penningmeester), Tineke de Vries, Astrid Koot
(notulist), Jan de Jong en Pieter Nauta.
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen van diverse
commissies. Ook zijn er regelmatig contacten met de gemeente en verschillende organisaties.
Rick van Houten en Sietze van de Berg worden voorgesteld, zij hebben de afgelopen periode
meegedraaid in een aantal projecten vanuit Plaatselijk Belang.
De werkzaamheden van de werkgroepen worden aan de hand van het jaarverslag besproken.
Aanvullingen:
Accommodaties
Project Oude IJsbaan: door wisseling van wethouder en de afgelopen verkiezingen heeft dit plan bij de
gemeente op een laag pitje gestaan. Het komende jaar gaan we hier samen met de inwoners van Nij
Beets invulling aan geven.
’t Trefpunt: op 14 maart jl. is er een positieve bijeenkomst geweest waarbij alle verenigingen uit Nij
Beets waren uitgenodigd. Daaruit bleek dat er veel draagvlak is voor het dorpshuis. Er zijn een aantal
ideeën ontstaan voor gezamenlijke activiteiten en er is het initiatief genomen om ’t Trefpunt tijdens de
weekenden open te doen, zolang de kroeg gesloten is.
Omgeving
Begraafplaats: we zijn nog met de gemeente in gesprek over het opknappen van de paden.
Opknappen wegen: Prikkewei, Leppedyk en Geawei staan op de nominatie om opgeknapt te worden.
Plantsoen bij DN wei: wordt binnenkort opgeknapt en het Giethoorn bankje wordt hersteld.
Maaibeleid: verandert niet (1 keer per 10 dagen en bermen 2x per jaar).
Oer it Kanael: het oevergebouw wordt feestelijk geopend rond de opening van het kanaal
(waarschijnlijk 15 mei, in tegenstelling tot bericht in de Nijs Beetster). Er komen 32 zonnepanelen op,
wat goed is voor 8600 piekwatt. Het beheer en schoonmaak van het gebouw moet nog geregeld
worden.
Doarpsstrjitte: het plan en de begroting zijn klaar en de subsidies zijn inmiddels aangevraagd.
Maatschappelijk
Sport:
Zwembad: het nieuwe bestuur is inmiddels compleet.
Blue Boys zoekt nog een voorzitter. Er is een nieuwe activiteitencommissie. Zij werven veel
vrijwilligers (vele handen maken licht werk) en betrekken de jeugd hier ook bij.
Beachvolleybal: afgelopen jaar was er een 2e veld. Er werd veel gebruik van gemaakt, door jong en wat
ouder, wat zeer geslaagd was. Ook dit jaar wordt er weer een tweede veld aangelegd.
Duurzaamheid:
De werkgroep is opgeheven en opgegaan in Krigel, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken.
Jaarverslag penningmeester
Rinze ligt de financiële situatie van Plaatselijk Belang toe.
Het dorpsbudget is het afgelopen jaar voor het eerst helemaal opgebruikt. De incasso van het
lidmaatschapgeld 2016 + 2017 is inmiddels afgerond. De ledenadministratie is opgeschoond en er zijn
75 nieuwe leden geworven, mede dankzij Sietze van Houten, Sietske Dijkstra, Bouke de Jong, Roel
Bosma, Franke Kooyker, Dethmer Wynia en echtgenoten.
Kascontrole
De kascommissie, bestaande uit Sietske Dijkstra en Teun Geertsma, hebben geen op- of aanmerkingen
en geven hun goedkeuring aan de gepresenteerde financiële overzichten.

Sietske Dijkstra neemt afscheid van de kascommissie, volgend jaar neemt Wytze de Haan de plaats
van Sietske over in de kascommissie.
Nieuwe bestuursleden
Rick van Houten en Sietze van de Berg zijn kandidaat voor bestuurslid van Plaatselijk Belang. Met
instemming van de aanwezigen leden worden beide benoemd.
Aftredend bestuursleden
We nemen afscheid van Rinze Herrema en Tineke de Vries en bedanken hen voor hen jarenlange inzet
en betrokkenheid bij vele projecten in Nij Beets!
Rondvraag
 Kan de overgang in het wegdek op de Prikkewei (tussen bank en brêge) van klinkers naar
asfalt ook opgeknapt worden?
Dit stuk valt onder het plan voor de Doarpsstrjitte en nemen we daarin mee.
 Kan het paadje wat begint bij Mulder (kachels) richting huisartsenpraktijk opnieuw gestraat
worden?
Anna Sophie Vaartjes van de gemeente neemt dit mee.
 Het schelpenpaadje van de Leppedyk naar de Janssenstichting is heel smal geworden.
Anna Sophie Vaartjes: het is al opgeknapt, maar er zitten te weinig schelpen op. Schelpen
zijn inmiddels duur geworden en de gemeente is op zoek naar vervangend materiaal. Dan
wordt het opgeknapt.
 Halverwege de Dykfinne (deel Opsterland) houdt de verlichting op, er zijn ook geen witte
strepen op het fietspad waardoor het voor fietsers wel heel donker is. Geldt ook voor het
fietspad langs de zandput.
Anna Sophie Vaartjes neemt dit mee naar de gemeente.
 Onderhoud paadje langs de ijsbaan: dit is gedeeltelijk opgeknapt, kan de rest ook gedaan
worden?
Het is niet duidelijk afgesproken wie er voor het beheer verantwoordelijk is.
 Uitrit Dûmnysbosk – Prikkewei: zou deze drempel ook verwijderd kunnen worden en de
uitgang hetzelfde maken als bij de Bjirk?
 Bermen buitengebied zijn hier en daar behoorlijk verzakt.
Worden in het voorjaar aangepakt.
 Er wordt steeds vaker voor de Boppeslach geparkeerd.
Bewoners en bezoekers moeten naast de Boppeslach parkeren. De weg voor de ingang is
geen parkeerplaats, alleen voor in- en uitstappen.
 Hoe zit het met het strooien bij gladheid bij de Boppeslach?
Het stukje bij de Boppeslach zit in route 2 bij het strooien, wat meestal pas ingaat na een
periode van een paar dagen gladheid.
 Waarom moet de gemeente elke keer opnieuw vergunning aanvragen voor het openen van het
kanaal?
Dat is ons ook niet helemaal duidelijk.
 Is Plaatselijk Belang ook uitgenodigd voor de opening van de Turfroute?
Ja, we hebben een uitnodiging ontvangen.
 De aanlegplekken zonder steigerplanken nodigt niet echt uit tot aanleggen.
Plaatselijk Belang heeft de steigers geplaatst, als aanvulling op de aanlegplekken zonder
steiger.
 Wie heeft er toezicht op het materiaal in het kanaal (oude surfplanken, boten die aangemeerd
liggen)
De handhaving hiervan behoort bij de gemeente. Er ligt al een verzoek om dit op korte
termijn te gaan doen.
 Komt er ook een elektrisch oplaadpunt bij het oevergebouw?
De kabels liggen er. Als er geld over is kunnen we dit realiseren.
 Er is weinig plek voor campers in en om Nij Beets. Is het grasveld bij de Schouwstra Slûs ook
een optie?
Deze vraag ligt al bij de gemeente. De grond is echter van het Waterschap.
 Komen er ook containers bij het Oevergebouw?
De containers waar op gedoeld wordt zijn onderdeel van de Marrekrite en daar vallen wij
niet onder.
 Wat wordt er bedoeld met een pleintje bij de supermarkt?









Dat is een zichtbare strook van het kanaal tot aan de supermarkt.
Worden de hoogteverschillen in de stoep er dan ook uitgehaald?
Dat stuk valt onder fase 2 van het plan, waar we nu nog geen geld voor binnen hebben.
Wordt de bestrating ook aangepakt?
Voor dit moment blijft die hetzelfde. Het is net opnieuw gestraat, voor andere (geluidsarme
klinkers) is nu geen budget.
Waar komen de ondergrondse containers?
De containers zijn ter vervanging van die bij de Boppeslach, de plek is nog niet duidelijk.
Wordt er wel gelet op parkeergelegenheid bij de glascontainers?
Dat wordt meegenomen in het plan.
Dorpscanon: voor heel Friesland worden dorpen gevraagd een dorpscanon te maken
(beschrijving van de geschiedenis). Fokke Veenstra heeft zelf al veel hierover beschreven. Om
bij het provinciale project ondergebracht te worden, is er een commissie nodig.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Fokke.
Buurtpreventie app: kunnen we hier ook bordjes plaatsen?
De buurt kan dit zelf organiseren. Bordjes moeten gekocht worden, stickers zijn gratis
verkrijgbaar bij de gemeente.

Brainstorm Dorpsvisie 2018 - 2025
Na de pauze is de maquette van de winnares van het beste idee voor de dorpsvisie bij de jeugd
gepresenteerd. Rosa Dijkstra heeft het idee om op de locatie van de oude ijsbaan een park aan te
leggen waar mensen en dieren elkaar kunnen ontmoeten.
Daarna hebben we met elkaar gebrainstormd over de volgende thema’s:
 Plezierig wonen in Nij Beets
Hoe zorgen we ervoor dat Nij Beets het leukste dorp van Friesland is om in te wonen?
 Aangenaam ondernemen in Nij Beets
Hoe zorgen we voor (nog) meer bedrijvigheid in en om Nij Beets?
 Aangenaam recreëren in Nij Beets
Hoe zorgen we ervoor dat recreanten Nij Beets boven aan hun lijstje hebben staan en langer
in ons dorp blijven dat zij van plan waren?
 Aantrekkelijke omgeving in Nij Beets
Hoe zorgen we ervoor dat Nij Beets het mooiste dorp van Friesland wordt?
 Duurzame omgeving Nij Beets
Hoe zorgen we ervoor dat Nij Beets als eerste dorp van Friesland energie neutraal is?
Er zijn vele mooie ideeën uitgekomen die meegenomen worden in de nieuw te schrijven Dorpsvisie.

