
Verslag Jaarvergadering Plaatselijk Belang  

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nij Beets heeft de leden uitgenodigd voor de jaarvergadering op 

maandag 23 maart om 20.00 uur in ons dorpshuis it Trefpunt 

1. Opening 

Er is een grote opkomst waar de waardering voor wordt uitgesproken. 

Door afwezigheid van voorzitter Anko Postma zal Rinze Herrema de voorzittersrol op zich 

nemen. 

De agenda wordt akkoord bevonden. 

2. Notulen jaarvergadering 2014  

De notulen worden vastgesteld. 

3. Evaluatie 2014 + vooruitkijken 2015  

We kunnen met recht zeggen dat we een roerig jaar achter ons hebben waarin veel is gebeurd 

met als rode draad natuurlijk de werkzaamheden en ontwikkelingen rondom het kanaal. 

Daarnaast merken we de veranderingen binnen de samenleving op en dan voornamelijk in de 

rol van de gemeente die steeds meer verschuift naar de dorpen zelf. 

 

Diverse zaken die ons het afgelopen jaar bezig hielden worden kort besproken aan de hand van 

het eerder ontvangen jaarverslag. 

PR en de website  

De website heeft recentelijk een vernieuwing ondergaan en is weer virusvrij. Naast de Nijs 

Beetster, een mooi medium waar informatie van en over ons dorp te vinden is. 

Gerrit Andela heeft jarenlang de site onderhouden en zal na zijn vertrek uit Plaatselijk Belang 

dit blijven doen. 

Groen en Wegen 

Er is het afgelopen jaar regelmatig overleg geweest met de gemeente en Plaatselijk belang over 

knelpunten binnen Nij Beets. Advies is kleine problemen rechtstreeks bij de gemeente aan te 

geven. In 2015 zullen de volgende werkzaamheden nog op het programma staan: Krûme 

Swynswei wordt gerehabiliteerd  en krijgt nieuw asfalt, Blauwe Kampwei: deel klinkers 

herstraat en plaatselijk herstel aan asfalt. Over de afwatering wordt nog nagedacht, Kanaelwei 

Súd en Kanaelwei Noard zullen opgeknapt worden daar waar nodig, Prikkewei zal herstraat 

worden daar waar nodig. 

Snippergroen zit in een afrondende fase. 

De gemeente heeft toegezegd dat hierover een terugkoppeling naar Plaatselijk Belang zal 

komen. 

 

Door een bewoner v.d. Kanaelwei Súd wordt aangegeven dat er in de loop v.d. jaren steeds 

meer zwaar verkeer over dit wegdeel komt rijden, een deel van de Kanaelwei Súd heeft geen 

fundering waardoor de huizen nogal staan te trillen. De vraag wordt gesteld of het deel is af te 

sluiten voor zwaar verkeer. ‘Het afsluiten van wegen voor bepaalde specifieke 

verkeersdeelnemers is een maatregel die niet snel wordt genomen over het algemeen.’ Wij 

nemen de vraag mee naar het regulier overleg dat PB heeft met de gemeente. 

Kuiercommissie 

Er wordt op dit moment gelobbyd om het lange afstandswandelpad langs Nij Beets te laten 

lopen, een mooi vervolg, aanvulling op Rûntsje Ald Djip. 

 

 

 

Signaalgroep voor het dorp 

Gatske van Houten geeft uitleg over hoe de signaalgroep werkt, waarbij afgelopen jaar 

bijvoorbeeld aandacht is geweest in de vorm van een inventarisatie van mogelijke problemen 

bij mensen na het sluiten van de SPAR en inzet vrijwilligers. 

Woningbouw 



Heine Lageveen geeft aan dat Initiatieven hieromtrent stil liggen. 

Polderhoofdkanaal 

De werkzaamheden zijn in een afrondende fase. In juni/juli zal er een feestelijke opening plaats 

vinden, zodra hier meer over bekend is zal dit uiteraard gedeeld worden.  

Wurkgroep Romte Nij Beets /Oer it kanaal 

Heine geeft een verkorte presentatie van het project Oer it kanaal die bewoners van de 

Doarpsstrjitte tussen de bruggen al eerder hebben gehad. De reacties op de voorgestelde 

plannen zijn positief. 

            Vraag vanuit de zaal over het nieuw te verrijzen gebouwtje met was- en douche gelegenheid  
            over duurzaamheid, verwerking afvalwater etc. Hier is met de planvorming rekening gehouden   
            en zal ook bij de verdere uitwerking en realisatie de nodige aandacht krijgen. Op dit moment  
            wordt er hard gewerkt aan het rond krijgen van de financiering. Zodra die rond is gaan de  
            werkzaamheden van start.  

Sport 

Auke Hoekstra vraagt in deze aandacht voor het project buurtcoaches waarover later op de 

avond een presentatie zal worden gegeven  

Duurzaamheid  

Tineke geeft aan in deze werkgroep hard op zoek te zijn naar nieuwe leden om samen verder te 

gaan denken en initiatieven te ontwikkelen en ontplooien voor een duurzaam Nij Beets. 

Spontaan zijn er twee nieuwe aanmeldingen vanuit de zaal. 

Energie coöperatie  

Onder de vlag van duurzaamheid kwam het initiatief een energie coöperatie op te richten welke 

vervolgens een zelfstandige werkgroep is geworden met een vast lid vanuit PB. De presentatie 

hierover volgt aansluitend. 

4. Informatie over de energiecoöperatie 

Hilbert Hoekstra geeft als voorzitter van de Energie coöperatie i.o. een presentatie van en over 

het net opgerichte bedrijf: de doarpskoöperaasje Nij Beets met de naam KRIGEL. 

Krigel wil samen met de inwoners van Nij Beets het dorp van groene energie voorzien, welke 

het dorp vervolgens ook nog wat kan opleveren. Voor Ieder nieuw lid komt € 75,- ten goede  

aan het dorp. 

Informatie hierover kan gevonden worden via de website van Plaatselijk Belang. 

Het bestuur van Krigel bestaat uit de volgende leden: Hilbert Hoekstra: voorzitter, Sipke 

Veltman: penningmeester, Sjouke van Houten: secretariaat en Erica Zandstra vanuit Plaatselijk 

Belang.  

5. Informatie over mogelijkheden aanleg glasvezel in het buitengebied  

Vanuit Fryslân Ring wordt er een presentatie gegeven over de aanleg van glasvezel, de 

subsidiemogelijkheden, op dit moment in het buitengebied, van het ministerie. 

Meer informatie hierover op internet adres http://www.friesland.opglas.nl of 

http://www.breedbandfriesland.nl/ 

6. Jaarverslag penningmeester 

Rinze Herrema geeft uitleg over de in – en uitgaande kosten en de balans van Plaatselijk Belang 

over 2014. Een relatief rustig financieel jaar, echter de vereniging fungeert meer als 

doorgeefluik voor o.a. het dorpenbudget, het SCW (Skûlhol, ouderenwerk) en als rechtspersoon 

ten behoeve van subsidieaanvragen van plaatselijke initiatieven zoals het evenemententerrein, 

de dorpstuin en het project ‘Oer it Kanaal’. 

7. Kascontrole (Sietske Dijkstra en Sietze van Houten) 

De kascommissie geeft een akkoord. De kascontrole is dit jaar gedaan door Sietze samen met 

Franke Kooyker vanwege verhindering van Sietske Dijkstra  

8. Benoemen nieuw kascommissielid voor Sietske Dijkstra 

Vanwege het feit dat Sietske dit jaar geen kascontrole heeft kunnen doen mag ze dit volgende 

jaar nog een keer doen. Kascontrole volgende jaar dus door Sietze en Sietske  

9. Aftredende bestuursleden 

 Auke Hoekstra en Gerrit Andela treden dit jaar af als bestuurslid en worden hiervoor bedankt! 



Er zijn 2 nieuwe bestuursleden. Astrid de Vries en Jan de Jong bereid gevonden het bestuur te 

versterken. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De nieuwe bestuursleden worden 

welkom geheten. 

10. Rondvraag  

Er is een opmerking over het verkeer op de Prikkewei dat hard rijdt. PB zal dit meenemen in de 

overleggen met de gemeente en kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. 

Er is een vraag over de bomenkap in de gemeente, veel kaalslag zoals de Ripen, Dykfinne, 

Legewei en daar is niet iedereen even blij mee. Dit is gemeente beleid welke 2-3 jaar geleden is 

vastgesteld. 

Schade door werkzaamheden vanwege de kanaalwerkzaamheden zullen door de gemeente en of 

aangaande aannemers/bedrijven zelf opgelost moeten worden. 

11. Pauze 

Met een kopje koffie en een hapje vanwege de oprichting van KRIGEL. 

12. Toekomst van de sport  

De avond wordt afgesloten met een presentatie van de gemeente over sport in Opsterland en de 

inzet van buurtcoaches in samenwerking met Sport Fryslân. 

Ingegeven door het feit dat we met elkaar in beweging moeten blijven. 

 

Na een geslaagde avond sluiten we net na 22.00 uur af met een borrel. 


