
Jaarverslag 2015 Plaatselijk Belang Nij Beets 
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit: 
Anko Postma (voorzitter), Rinze Herrema (penningmeester), Erica Zandstra (secretaris), 
Gatske van Houten, Heine Lageveen, Tineke de Vries, Astrid Koot, 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.  
De volgende zaken hielden ons het afgelopen jaar bezig. 
 
Jeugd 
Het afgelopen jaar zijn er contacten geweest met Timpaan en de groep jongeren over het 
plaatsen van een pannakooi en het herplaatsen van het JOP hok. Er zijn wat oriëntaties 
geweest over de plek. De samenstelling van de initiatiefgroep is aan het veranderen en er 
wordt opnieuw nagedacht over het traject.  
 
Signaalgroep voor het dorp. 
Het doel van de signaalgroep is signalen oppikken in het dorp, zorgen dat er iets met deze 
signalen gebeurt en eventueel doorverwijzen. 
De signaalgroep is ook mede verantwoordelijk om informatie te verstrekken middels de Nijs 
Beetster of de website (www.nijbeets.info) . Er wordt op dit moment gewerkt aan het 
maken van een sociale kaart voor Nij Beets. 
Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg dorpssteunpunten Opsterland waar 
voorlichting wordt gegeven en ideeën worden uitgewisseld. 
Ook komt de signaalgroep bij elkaar met afgevaardigden van de thuiszorgorganisaties, het 
WMO en de gemeente om elkaar goed te kunnen ondersteunen en elkaar rechtstreeks te 
informeren. 
Mocht u zich nu zorgen maken over een medebewoner of zelf problemen hebben waarvan u 
het moeilijk vindt om een oplossing te vinden in uw omgeving dan kunt u contact opnemen 
met de signaalgroep die bestaat uit huisarts Peter Stadt tel: 0512 461263, dominee Jaap 
Vlasblom tel: 0512 462277 en Gatske van Houten tel: 0512 461320 of 
sjoukegatske@gmail.com  
 
Polderhoofdkanaal 
Het Polderhoofdkanaal is geopend. Met zo’n 2000 vaarbewegingen in ruim 2 maanden was 
het een mooie start van de heropening. Begin 2016 zal er door de gemeente en aannemer 
nog een eind opname worden gedaan ter afronding van de werkzaamheden. Daarmee wordt 
het project Heropening Polderhoofdkanaal afgesloten. Nu is het aan de gemeenschap om de 
heropening tot een succes te maken in de breedste zin van het woord. 
 
Wurkgroep Romte Nij Beets (WRN)  
Binnen PB is besloten om de WRN op te heffen. De laatst gemaakte plannen liggen al een 
poosje op de plank (o.a. dorpsplein, aanpak Doarpsstrjitte, kruising bij hoofdbrug, fietsbrug, 
‘poep’paadje, uitbreiding wandelpaden, etc). Gezien de beperkte mogelijkheden qua 
financiën om de plannen tot uitvoer te brengen zal het een lange termijn planning worden. 
Als PB houden we de kansen en mogelijkheden nauwlettend in de gaten en zodra er een 
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kans zich voordoet proberen we hem te pakken. Op dat moment gaan we kijken welke 
partijen/personen daarbij moeten worden betrokken. 
 
Woningbouw 
De liggende initiatieven kom nog niet los. 
 
Oer it kanaal 
Er worden weer stappen gezet. We hebben bij een paar fondsen nieuwe financiële middelen 
kunnen verwerven. De begroting is nog niet sluitend maar ver genoeg om de eerste stappen 
te zetten.  
Daarnaast is er afgelopen zomer een flora en fauna onderzoek uitgevoerd waarbij is 
onderzocht welke beschermde soorten flora en fauna in dit gebiedje voorkomen of gebruik 
van maken. Het blijkt dat vleermuizen langs de bomensingel een vliegroute hebben. De 
plannen zijn nu zo aangepast dat er plukken groen met bomen blijven staan met daar tussen 
kleine onderbrekingen (zichtlijnen).  De vleermuizen kunnen hierdoor de route blijven 
gebruiken en het dorp krijgt toch meer de gewenste openheid richting het achterliggende 
gebied. De kap heeft inmiddels plaats gevonden.  
We zijn nu bezig met de uitwerking van de kade verhoging en het pad en verwachten dit het 
komend voorjaar nog te realiseren.  
Het douche- / wc gebouw wordt op dit moment uitgewerkt en voorgelegd aan de 
welstandcommissie. Zodra hier een positief advies van binnen is, gaan we ook dat 
voorbereiden en realiseren. De verwachting is dat dit in het najaar 2016 is. 
Voor de aanlegvoorziening wordt bekeken of er een ontheffing voor nodig is om het te 
mogen realiseren. Zodra dat bekend is kunnen we ook hiermee aan de slag. 
Wij koesteren de hoop dat we het totale plan Oer it kanaal aan het eind van 2016 hebben 
gerealiseerd. 
 
Sport en Verenigingen  
De volgende onderwerpen spelen bij onze sport verenigingen: Ledenaantallen die sterk 
afnemen of soms weer toenemen na actieve acties, bestuursleden en vrijwilligers vinden, de 
zorg om de accommodaties en sportterreinen, etc. Begin januari 2016 is er samen met 
buurtsportcoach Ilse Sjonger en Pieter Nauta uit PB een avond in It Trefpunt geweest waar 
o.a. deze punten op de agenda stonden. Er waren 9 sportverenigingen aanwezig. 
 
Duurzaamheid  
Op de jaarvergadering van vorig jaar melden zich enkele nieuwe leden voor de werkgroep 
Duurzaamheid. Met deze enthousiaste mensen hebben we een nieuwe werkgroep kunnen 
vormen. Met deze groep is o.a. gekeken of we een duurzame dag voor Nij Beets kunnen 
gaan organiseren. Het idee waar we mee aan de slag zijn gegaan is tOERNIJ beets. tOERNIJ 
beets vindt op zaterdag 5 maart plaats, een ieder kan hieraan mee doen. Informatie stond in 
de NijsBeetster van januari en staat op onze website. 
Ook voor 2016 zijn er binnen de werkgroep al verschillende leuke, duurzame en creatieve 
ideeën. 
 
Werkgroep dorpswinkel 
Tijdens het dorpsfeest in september werd het dorp verblijd met het bericht dat we weer een 
winkel in het dorp krijgen. Nadat de deal definitief in kannen en kruiken was, heeft 



initiatiefnemer Alexander Hanewinkel een werkgroep geformeerd om de actie Crowdfunding 
in goede banen te leiden. In deze werkgroep was ook PB vertegenwoordigd. Huis aan huis 
zijn inschrijvingsformulieren verspreid. Binnen 2 weken was het benodigde bedrag van 
50.000 euro binnen! Aansluitend heeft op 8 oktober de oprichtingsvergadering van de 
Stichting Dorpswinkel plaatsgevonden, waar ook de bestuursleden gepresenteerd werden. 
Dat was ook het moment waarop de Werkgroep Dorpswinkel formeel ophield te bestaan. 
Het doel, het bijeenbrengen van het benodigde geld, was gehaald.  
 
Doarspkoöperaasje Krigel 
In maart bestaat doarpskoöperaasje KRIGEL 1 jaar. Een jaar waarin veel gedaan is aan  
naamsbekendheid en uitleg is gegeven aan energie levering via NLD, welke  
geld genereerd naar het dorp. KRIGEL heeft  in oktober een energiemarkt georganiseerd 
voor geïnteresseerden. Hier kwamen aan de orde mogelijkheden van energiebesparing, van 
gebruik van licht tot aan vloerisolatie. De eerste ledenvergadering was een feit in november. 
Het ledental groeit gestaag en naar tevredenheid. In 2016 jaar gaat een ieder nog meer van 
KRIGEL horen . 
 
Groen en wegen  
In 2015 zijn verschillende wegen onderhanden genomen. Enkele wegen kregen een 
opknapbeurt en de Krûme Swynswei werd volledig aangepakt. De bermen zijn mede door de 
natte herfst en winter nog een probleem. In het voorjaar van 2016 wordt bekeken hoe dit 
beter kan worden aangepakt. Zie verder ook het stukje over het Polderhoofdkanaal. 
Vanuit de werkgroep Groen en Wegen is er twee keer per jaar een ambtelijk overleg met de 
gemeente. Hier worden veel onderwerpen besproken, zoals het nieuwe maaibeleid, de staat 
van het onderhoud van de wegen en de verlichting in Nij Beets. Wanneer er klachten 
binnenkomen bij Plaatselijk Belang worden deze direct gecommuniceerd met de gemeente. 
Daarnaast blijven wij de bewoners van Nij Beets wijzen op de website www.opsterland.nl. 
Hier kunnen klachten en opmerkingen rechtstreeks doorgegeven worden aan de gemeente! 
 
Kuiercommissie 
De kuiercommissie bestaat uit Dethmer Wynia, Franke Kooyker en Pieter Nauta. Het 
afgelopen jaar is definitief besloten dat het Groot Frieslandpad langs Nij Beets zal lopen. Het 
eerste deel loopt van Bergen aan Zee naar Sneek. Het uiteindelijke eindpunt ligt bij de Eems 
in Duitsland. Vanuit de kuiercommissie wordt Franke betrokken bij de realisatie van de  
route bij Nij Beets. Het pad loopt o.a. langs It Damshûs. 
 
Pr en website 
De website van Plaatselijk Belang Nij Beets, www.nijbeets.info werd in 2015, 9108 keer 
bezocht. De agenda en de foto’s werden vaak bekeken, maar ook werd ruim 2000 keer de 
NijsBeetster geopend op de website! 
Veel nieuws in de media was er rondom de opening van het Polderhoofdkanaal op 1 juli. De 
armada van veelal historische boten werd door een grote groep verslaggevers gevolgd. Ook 
na de opening kwam het Polderhoofdkanaal verschillende keren positief in het nieuws. 
Plaatselijk Belang publiceert maandelijks in de NijsBeetster en probeert zo de inwoners van 
Nij Beets op de hoogte te houden van de verschillende activiteiten geïnitieerd vanuit PB. 
Deze berichten en meer zijn ook op onze website te vinden. 
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