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Dorpsvisie Nij Beets 2018 – 2025           
    
Nij Beets, een bijzonder en levendig dorp volop in beweging! 
 
Nij Beets is een levendig dorp met bijna 1700 inwoners. Het staat onder andere bekend om haar grote schare vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers zijn op verschillend terrein actief: bij de sportverenigingen, het zwembad, het openluchtmuseum It Damshûs, enz.. In 
de Dorpsspiegel Nij Beets 2018, een enquête afgenomen door de gemeente Opsterland, is te lezen dat bijna honderd procent van de mensen uit Nij 
Beets blij is met de grote saamhorigheid en dat zij zich thuis voelen bij de mensen uit het eigen dorp. 
Met de opening van het Polderhoofdkanaal in 2015 heeft Nij Beets er een extra dynamiek bij gekregen. Dit biedt mogelijkheden tot ontwikkeling van 
het toerisme. Hier liggen dus kansen voor het dorp.  In de Dorpsspiegel wordt genoemd dat er grote behoefte is aan woningbouw en aan een nieuw 
multifunctionele accommodatie. Dit kwam ook duidelijk naar voren bij de brainstormsessie met de mensen uit het dorp op de jaarvergadering van 
Plaatselijk Belang. Wij willen de komende zeven jaren door gefaseerd woningen te bouwen groeien naar 1750 tot 1800 inwoners.  
Onderstaande dorpsvisie geeft richting aan wat wij de komende jaren in Nij Beets graag willen bereiken aan de hand van 3 pijlers: Wonen, Recreatie 
en Omgeving. Dit zijn de speerpunten uit de brainstormsessie met de dorpsgenoten, de Dorpsspiegel en het meedenken van de leerlingen van groep 
7/ 8 van beide basisscholen. Wij gaan deze punten de komende jaren uitwerken en houden daarbij goed in ons achterhoofd dat het een dynamisch 
document is. Wij zien de ideeën als een eerste stap om onze doelen vorm te geven. Wanneer er de komende jaren nieuwe plannen / ideeën 
ontstaan zullen wij deze omzetten in nieuwe actiepunten. 
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Visie  In Nij Beets is het plezierig wonen voor iedereen. 
 

De inwoners van Nij Beets geven in de Dorpsspiegel aan dat ze zich bij elkaar thuis voelen. Van onze jongeren horen wij dat zij graag in Nij Beets 
willen blijven wonen, maar dat er geen geschikte woningen of bouwkavels voor deze doelgroep zijn. Ook senioren willen graag in het dorp blijven en 
een wens is om in een appartement langs het kanaal te wonen. Twee vijfde van de mensen die voornemens zijn te verhuizen geven aan dat ze graag 
in Nij Beets willen blijven wonen. Ons doel is om in de nabije toekomst voor de verschillende doelgroepen woonruimte te creëren. Belangrijk is om 
goede voorzieningen te treffen bij deze projecten zoals bijvoorbeeld de beschikking over een snelle internetverbinding in het buitengebied.    
 

Wat willen wij bereiken? Actie? Wanneer 

Inwoners van Nij Beets wonen met plezier in het dorp. Jongeren en 
ouderen kunnen in ons dorp blijven wonen en er kunnen meer mensen 
aan het water wonen. Dat betekent gefaseerd bouwen, ruimtelijk en 
duurzaam/energieneutraal en in diverse prijsklassen.  

 Gefaseerd in 2018 - 2025 

Woningbouw  
 

- Mogelijke locaties onderzoeken 
- Mogelijkheden ‘wonen aan water’ benutten 
- Project Oude IJsbaan 

 

Werkgroep Wonen instellen:   
Behoeftepeiling doen  
 
 
Voorstel Plan Wonen Nij Beets  
Plan tot uitvoer brengen 

Juni 2018 
Voor 28 juni 2018 
 
 
Oktober / november 2018 
2019 - 2025 

MFA / 1 schoolgebouw (inclusief sportlokaal en dorpshuis) 
 
 

Contact met de scholen* en bestuur It 
Trefpunt opnemen en samenwerking 
zoeken. 
Op basis hiervan een meerjarenplan 
opstellen. 

Start juni 2018 
 
 
Oktober/november 2018 

Sportaccommodaties en -terreinen in Nij Beets in ieder geval op het 
huidige peil en onderhoudsniveau houden 

PB - Contact houden met 
sportverenigingen en scholen  

2018 - 2025 

Leefbaarheid 
- Glasvezel/snelle internetverbinding (in buitengebied) 

 
Overleg met gemeente* 

 
2019 - 2020 

- Agendapunten op basis van actuele situatie Secretaris en voorzitter PB Doorlopend 
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Visie  In Nij Beets is het aangenaam recreëren. 
 
In 2015 is het Polderhoofdkanaal geopend voor pleziervaart. Met onder andere It Damshûs, de supermarkt Lekker Makkelijk en het zwembad de 
Blauwe Kamp hebben wij voorzieningen die het aantrekkelijk maken voor vaargasten om hier aan te leggen. Nij Beets heeft echter meer te bieden en 
dit willen wij promoten. Het is belangrijk om te kijken wat wij toeristen meer aan kunnen bieden, waar mogelijk in combinatie met de ondernemers 
uit Nij Beets, zodat vaargasten hun boot (voor langere) tijd aanmeren in het kanaal, fietsers van de fiets stappen en mensen Nij Beets gaan opzoeken 
om te recreëren. Een groot deel van de mensen uit Nij Beets geven in de Dorpsspiegel aan dat het dorp meer toeristen zou mogen aantrekken. Hier 
gaan wij met zijn allen de schouders onder zetten. 
 

Wat willen wij bereiken? / Waar? Actie? Wanneer af? 

Recreanten langer dan 1 dag in Nij Beets houden door een aangenaam 
verblijf te bieden met diverse recreatiemogelijkheden en voorzieningen 

 Gefaseerd in 2018 - 2025 

Uitbreiding recreatiemogelijkheden  
- Insteekhaven 
- Camperplaatsen (bij It Damshûs, de Schouwstraslûs en de Lege 

Wei) 
- Stroom/laadpunten voor boten 

 
Project Oude IJsbaan 
Contact PB met Waterschap en 
Damshûs 
Oer it Kanaal 

 
2018 - 2025 
2018 
 
2019 

Werkgroep PR (promotie van Nij Beets via diverse kanalen als website, 
twitter, facebook, informatiebord, QR codes, verwijzingen langs 
waterkant) 

Werkgroep PR  inrichten Oktober 2018  

Ondernemers prikkelen om kleinschalige bedrijfjes op te zetten. PB  2018 - 2025 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik3IXM1rLbAhVIDMAKHSTIAfMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/LoesjeNL/status/810703135220105217&psig=AOvVaw3vP8n6VFNRhZyg-tuMIyJZ&ust=1527949753907138


Dorpsvisie Nij Beets 2018 – 2025 – versie juni 2018 

Visie  Het dorp Nij Beets en omgeving is aantrekkelijk voor zowel eigen inwoners als toeristen. 
 
Nij Beets is in 1863 gesticht door veenarbeiders. Het is dus een relatief jong dorp. Vanouds is het een lintdorp. Dit karakter willen wij de komende 
jaren meer benadrukken. Door het aanzien van het dorp aan te pakken verwachten wij een positieve impuls. Ook bij de eigen bevolking. Het 
toevoegen van extra bankjes om te genieten van de mooie omgeving en natuur en het creëren van speelplekken, wandel-, fiets en ruiterpaden levert 
een win-winsituatie op. Zowel de eigen inwoners als toeristen profiteren hiervan. 
Bij de te ontwikkelen initiatieven voor het dorp staan duurzaamheid en oog voor de natuur centraal. Samen met de dorpscoöperatie Krigel willen wij 
bereiken dat  de inwoners, bedrijven en organisaties in Nij Beets actief worden op het gebied van gebruik, besparing en productie van duurzame 
energie.  
 

Wat willen wij bereiken? Waar? Actie? Wanneer af? 

Een mooie en verzorgde uitstraling van het dorp en een 
samenhangend geheel creëren, uitnodigend tot genieten van de 
omgeving.  

 Gefaseerd in 2018 - 2025 

Verzorgde uitstraling 
- Facelift Doarpsstrjitte  
- Uitbreiden facelift Doarpsstrjitte richting Kanaelwei Noord en 

Kanaelwei Súd) 
- Inrichting plantsoen v.d. Brugghenstrjitte / DNwei 
- Berm- en wegenonderhoud 
- Kades kanaal opknappen 
- Opknappen begraafplaats volgens plan gemeente en PB 

 
Werkgroep wonen 
Meenemen in huidige plan 
Doarpsstrjitte* 
Werkgroep buurt met PB  
PB in overleg met gemeente 
PB in overleg met gemeente 
PB in overleg met gemeente 

 
2018 
2019 
 
Opstarten september 2018 
Doorlopend 
2019 - 2021 
2018 

Uitnodigende omgeving 
- Meer bankjes / rustpunten langs kanaal en natuurgebieden  
- Informatieborden over natuur/omgeving 
- Op plek Oude IJsbaan ruimte voor recreëren + plan Rosa 
- Diverse speelplekken voor kinderen/jongeren 

 
- Opties onderzoeken van extra wandel-, fiets-, en ruiterpaden 

 
In kaart brengen mogelijkheden   
Werkgroep PR 
Project Oude IJsbaan 
Project Oude IJsbaan / Plantsoen v.d. 
Brugghenstrjitte / MFA 
PB en Kuiercommissie 

 
2018 
2019 
2018 – 2025 
2018 – 2025 
 
2018 - 2019 

Promoten duurzame initiatieven. Krigel in samenwerking met PB 2018 - 2025 
   

*Op 28 juni 2018 met college van B&W bespreken. 


