
Nij Beets is een levend dorp met 

een kleine veertig procent inwoners 

beneden de negentien jaar en nog 

eens een kleine vijftig procent tussen 

de twintig en vijfenzestig jaar Toch 

loopt de bevolking steeds verdei 

achteruit De afgelopen veertien jaai 

verlieten zo’n tweehonderd mensen 

het dorp om zich elders te vestigen 

Wat kan de oorzaak hier van zijn r 

Doeke Rollema (45 is voorzitter 

van Plaatselijk Belang en hij weel 

een goede verklaring aan te voeren 

�Vanouds stonden in Nij Beets slechte 

te woningen In de loop der jaren zijn 

daar veel van afgebroken Er zijn echter 

ter niet voldoende nieuwe woningen 
voor in de plaats gekomen Daar komt 

dan nog bij dat de gezinnen kleiner zijn 

geworden en dat de werkvoorziening in 
de landbouw sterk is gedaald Het 

uitbreidingsplan in Nij Beets ook wel 

�it strjitteplan genaamd is volgens de 

heer Rollema vrijwel vol Er zijn nog 

negen woningwetwoningen in aanbouw 
maar het dorp wil ook graag wat particuliere 

culiere bouw en daar is geen ruimte 

�Naar mijn mening heeft het gemeentebestuur 

meentebestuur wat te veel hlet accent 

gelegd op de dorpen Gorredijk Beetsterzwaag 

sterzwaag en Ureterp Er gaan hier 

nogal wat mensen weg die hier wel 

hadden willen blijven wanneer er een 

huls voor hen was Nu gaan ze naar 

Beetsterzwaag of naar Drachten aldus 
de heer Rollema Hij geeft overigens 

toe dat het bestuur enkele jaren geleden 

den de woningbehoefte heeft gepeild 
maar dat daarvan niet zo veel �op’e 

hispel is gekomen �Dat is eigenlijk 
mislukt of er is natuurlijk geen behoefte 

hoefte 

Praktisch iedereen is lid van Plaatselijk 

lijk Belang Dat betekent een aantal 
van meer dan driehonderd Bovenaan 
het verlanglijstje staat de verbetering 
van het zwembad De bewoners zelf 

hebben daar al veel aan gedaan maar 
het wachten is nu op steun van de 

gemeente �Ook mogen hier nodig wat 
wegen verbeterd worden maar ja de 

wal keert het schip zegt de heer Rollema 

lema een beetje mistroostig 

Plaatselijk Belang hoopt nog wel op 
de uitvoering van een ruilverkaveling 
waar het dorp In is opgenomen Die 

ruilverkaveling is inmiddels aangevraagd 

vraagd �We zitten hier In een soort 

enclave temidden van ruilverkavelingsgefoieden 

gefoieden Nij Beets Beetsterzwaag en 
Lippenhuizen zitten er nog niet bij 

aldus de heer Rollema die van de 

ruilverkaveling nogal wat verwacht 
voor zijn dorp 

Maar ondanks alles Is er de laatste 

tien jaar wel het een en ander tot stand 

gebracht op het terrein van de sociaal-culturele 

ciaal-culturele voorzieningen De heer 
RoEema vertelt �Zo hebben we een 

gymnastiekzaal gekregen Dat is eigen- 

eigenlijk 

lijk zomaar uit de lucht komen vallen 

Daarnaast hebben we een nieuwe openbare 

bare lagere school Daar zijn we natuurlijk 

tuurlijk blij mee al heeft het jaren 

geduurd voor met de bouw kon worden 
begonnen Verder hebben we wat bejaardenwoningen 

jaardenwoningen en een aantal woningwetwoningen 

wetwoningen gekregen 

Doeke Rollema is in zijn dagelijks 

leven directeur van de plaatselijke Rabo-bank 

bo-bank Hij is geboren in Oranjewoud 
waar zijn ouders nog wonen maar hij 

en zijn geain wonen al negentien jaar 

in Nij Beets �Sa’t it my bliuwe 

wy hjir ek merkt hij op 

Hij is vol lof over de samenwerking 
met het gemeentebestuur �Burgemeester 

ter en wethouders komen geregeld op 

onze vergaderingen Zo hebben we 28 

november weer een ledenvergadering 
en daar komen b en w ook Dat is de 

moeite waard We hebben een intensief 

contact met de gemeente En ik begrijp 
ook heel goed dat men niet al onze 

wensen zomaar kan inwilligen Wij zijn 

in wezen een chauvinistische vereniging 

ging al proberen we het hier wel wat 
ruimer te zien dan een lantaarnpaal � 
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