
Nij Beets wenst waterleiding 

plantsoentjes en meer licht 

.  De vereniging van Plaatselijk Belang 
te NU Beets heeft in haar ledenvergadering 

ring als voornaamste punten besproken 
de waterleiding de electrificatie en een 

ingekomen stuk van de Culturele Raad 

Opsterland Dit laatste stuk werd het 

eerst behandeld Hierin werd gevraagd 

aan Plaatselijk Belang of er op cultureel 

gebied hetzij in het verenigingsleven 

hetzij op sportgebied voor de opgroeiende 

groeiende jeugd iets gedaan kan worden 
in het dorp Het bestuur zal proberen 

in een gecombineerde vergadering met 

de besturen van de verschillende plaatselijke 

selijke verenigingen iets in deze richting 
te bereiken en trachten de rijpere jeugd 

te animeren en zo mee te werken aan 

hun algemene ontwikkeling aldus de 

voorzitter 

Ook de beplanting van het dorp was 

een onderwerp van bespreking Men 
zou graag zien dat op enkele plaatsen 

in Nij Beets plansoentjes werden aangelegd 

gelegd Het plan werd geopperd om 

hier ook de schoolkinderen bij in te 

schakelen 
Wethouder Hellinga die de burgemeester 

meester van Opsterland vertegenwoordigde 

digde besprak wel het belangrijkste 

onderwerp van deze avond de waterleiding 

leiding Hy deed uitkomen dat het 

aanleggen van waterleiding de gemeente 
mülioenen guldens zou kosten en dat 

dit van gemeentewege niet te betalen is 

en het Rijk moet bijspringen Het Rijk 

zal inderdaad ook helpen maar het 

wachten is op het maken van een grondplan 

plan betreffende de gehele provincie 
Dit kan volgens de voorzitter nog wel 
een paar jaar duren en daarom achtte 
hij het toch nog gewenst op haast aan 
te dringen 

De drinkwatervoorziening in Nij Beets 

geschiedt momenteel met tanks en auto’s 

die melkbussen met leldingwater uit 

Beetsterzwaag halen om zo in het allernodigste 

nodigste te voorzien Niet iedereen is 

echter in de gelegenheid om leidingwater 

water te krijgen en enkelen moeten 
noodgedwongen slootwater gebruiken 
Ook het regenwater dat in putten wordt 

opgevangen blijkt vaak Tan slechte 

kwaliteit te zijn 

Aan bevolkingsonderzoek op t 

dat in het begin van het volgend Jaar in 

Opsterland zal worden gehouden zal 

Plaatselijk Belang zijn medewerking 
verlenen . 

Tenslotte kwam de electrificati» aan 
de orde Getracht zal worden vier 

lichtpunten te krijgen aan de Rechte 

Zweinsweg en twee lichtpunten aan de 

Leppedijk 


