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1. Voorwoord 

 
Algemene dorpsvisie. 
 
De dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag vormen samen een vitale leefgemeenschap. 
De bereidwilligheid van de bewoners om deze gemeenschap goed voort te zetten is 
groot te noemen. Dit wordt bevestigd door het grote aantal vrijwilligers, die er voor 
zorgen dat de vele verenigingen goed in stand worden gehouden. Het aantal 
verenigingen is ongekend groot te noemen. Onze leefgemeenschap kan derhalve 
bogen op een grote sociale bewogenheid. 
 
Het woongenot is hier goed, de omgeving prachtig en de inzet, om dat zo te houden 
en waar nodig te versterken, is vanzelfsprekend bij de bewoners. 
We willen dat onze dorpen mee blijven doen in de vaart der volken.  
We hoeven geen grote uitbreidingsplannen, maar wel dat er ruimte is om naar 
behoefte woningen te realiseren, zowel in particuliere bouw als in de huur sector. 
Een goede werkgelegenheid in onze dorpen is ook van vitaal belang.  
Kleinschalige, schone bedrijven zijn van harte welkom.  
Er zijn o.i. diverse mogelijkheden om hier aan tegemoet te komen zonder dat het de 
schoonheid van de dorpen en hun omgeving zullen worden aangetast. 
De schoonheid van onze dorpen is onvoldoende bekend. Veel meer mensen zouden 
hier van kunnen genieten. 
Derhalve zal er met veel energie gewerkt moeten worden om de recreatie in onze 
dorpen voor zowel de bewoners als de recreanten te bevorderen. 
We hebben aan de gemeente Heerenveen een goede en betrouwbare bestuurder. 
Samenwerking en overleg is goed te noemen. Uiteraard is en blijft alles mensen werk 
dus zijn er zaken die soms geen schoonheidsprijs verdienen, maar alles is altijd 
bespreekbaar. 
Nu de discussie over de gemeentelijke herindeling grotere vormen begint aan te 
nemen, is het wenselijk dat de bevolking van onze gemeenschap zich gaat 
uitspreken of ze bij de gemeente 
Heerenveen wil blijven of dat we 
bijvoorbeeld toegevoegd worden 
aan een andere gemeente zoals 
Smallingerland of Opsterland. 
Om het goede en het sociale 
leefklimaat in onze gemeenschap 
te houden en waarnodig te 
verbeteren, zijn vele zaken 
doorgelicht. Ze worden 
omschreven en toegelicht in de 
gedetailleerde dorpsvisie. 
Hier uit vloeit voort een actieplan, 
welke gezien het grote aantal 
vrijwilligers met enthousiasme ter hand genomen zal worden. 
Tot slot: Onze dorpen zijn vitaal en dat moet zo blijven. Het is dan ook van groot 
belang,  
dat het project ‘De Kompanije’ spoedig van start zal gaan. Ze vormt voor nabije 
toekomst een onmisbaar onderdeel  in onze mooie sociale gemeenschap. 
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2.  Inleiding 

 

Wat is nou een dorpsvisie? Iedereen zal een verschillend antwoord geven op deze 
vraag. Een visie betekent letterlijk een wijze waarop men zaken beoordeelt of de 
manier hoe er tegenaan wordt gekeken. Aan het woord visie wordt vaak ook een 
toekomstig aspect verbonden. Zo ook in de dorpsvisie, waarin de mening van 
mensen en de toekomst met elkaar verbonden zijn.  
Kortom, de dorpsvisie is een document die de mening van dorpsbewoners samenvat.  
Het proces van het samenvatten is gepaard gegaan met een grondige voorbereiding. 
Drieëntwintig vrijwilligers hebben zich een half jaar lang ingezet om zoveel mogelijk 
te weten te komen wat van belang is voor de dorpsvisie. Daarnaast zijn er nog vele 
ervaringsdeskundigen betrokken die door hun kennis een belangrijke bijdrage 
hebben kunnen leveren tot het maken van de dorpsvisie. 
Maar de belangrijkste makers van de dorpsvisie, zijn de bewoners van Jubbega en 
Hoornsterzwaag zelf. Door middel van enquêtes en interviews zijn zoveel mogelijk 
meningen verzameld. En gelukkig bleek dat onze dorpsbewoners een duidelijke 
mening hebben over alle thema’s die in de dorpsvisie aan bod komen. Dat is mooi, 
want dat laat zien dat er wel degelijk iets veranderd kan èn moet worden in Jubbega 
en Hoornsterzwaag. 
Over anderhalf à twee jaar wordt het Plan de Kompanije werkelijkheid. Een 
multifunctioneel centrum, dat grote impact heeft op de dorpen Jubbega en 
Hoornsterzwaag. 
Veel voorzieningen die nu door dorpelingen worden gemist, worden hierin 
ondergebracht. In de dorpsvisie zelf zal ook duidelijk aangegeven worden wanneer 
een bepaalde dienst in de toekomst zal worden aangeboden in dit centrum. 
En laten we vooral niet Hoornsterzwaag vergeten. Het dorp wordt vaak in één zin 
genoemd met Jubbega. Het dorp is voor de meeste voorzieningen ook afhankelijk 
van Jubbega. Daarom is dit dorp ook betrokken in deze dorpsvisie. Tevens om de 
landelijke en historische waarde van dit dorp te waarborgen. 
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3. Plan de Kompanije 

 
In de dorpsvisie van Jubbega en Hoornsterzwaag wordt veelvuldig verwezen naar 
het plan de Kompanije. 
Hierdoor worden verwachtingen gewekt die wij ook waar moeten maken naar onze 
inwoners. Een taak die nog veel inspanning en moed zal vragen, maar zeker de 
moeite waard zal zijn! 
Het plan de Kompanije is een opmerkelijk initiatief, ontstaan uit de bevolking zelf. 
Jubbega en Hoornsterzwaag zijn dorpen met een zeer hechte sociale gemeenschap 
ontstaan door de effecten vanuit het verleden van de vervening. 
“Plan de Kompanije” duidt naar de vroegere naam van de streek en staat dan ook 
voor het zich ontworstelen van het verleden. 
Begin 2003 werden er vanuit beide dorpen verschillende knelpunten gesignaleerd. 
Het aanbod aan woon- zorg en welzijnsdiensten bleek onvoldoende afgestemd op de 
wensen vanuit de bevolking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit alles heeft er toe geleid dat op initiatief van de bevolking het Plan de Kompanije is 
opgepakt met als doel om op het gebied van zorg, welzijn, wonen en onderwijs de 
krachten te bundelen. 
Het resultaat zal moeten leiden tot meer en betere zorg- en welzijnsdiensten voor 
zowel ouderen als jongeren, een meer en beter woningaanbod en een beter 
onderwijskundig en pedagogisch klimaat voor kinderen. 
Deelnemende partijen zijn de gemeente Heerenveen, woningbouwcorporatie Arqin, 
stichting Caleidoscoop, Talant, stichting Zorgcentra Moerborch, Thuiszorg de Friese 
Wouden, stichting de Expansiehal, de scholen De Feart en Fan ‘e Wiken, 
Kinderwoud en de bibliotheek. 
Alle voorzieningen worden gebundeld in de nieuwe multifunctionele accommodatie 
(MFA) en vormen samen het sociale hart en de ontmoetingsplek voor de inwoners 
van Jubbega en Hoornsterzwaag. Daarnaast zullen er een aantal nieuwe woningen 
gebouwd worden namelijk PG-woningen1, zorgwoningen2 en levensloopbestendige 
woningen3. 

                                                        
1
 Er komen achttien PG-plekken in de MFA voor mensen met een vorm van dementie 

(psychogeriatrische problematiek), vierentwintiguurs zorgindicatie gekoppeld aan het zorgpunt in de 
MFA. 
2
 Daarnaast komen er twaalf zorgappartementen aan de MFA. Dit is voor mensen met een 

(intensieve) zorgvraag op een indicatie vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
3
 Er worden twaalf levensloopbestendige woningen gebouwd op de plaats van de moestuin. Vier 

levensloopbestendige woningen zijn al gerealiseerd op de Freding. Een levensloopbestendige woning 
is zo ingericht dat je er in iedere levensfase kan wonen, dus voor jong en oud (ongeacht of je nu 
starter bent, in gezinsverband leeft, ouder bent of een hulpvraag hebt). 
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4.  Historie 

Huidige situatie: 
 
Jubbega en Hoornsterzwaag zijn van oorsprong veendorpen. De Schoterlandse 
Compagnonsvaart werd aangelegd om het veen te ontwateren en werd gebruikt voor 
de afvoer van het veen. De sporen van de vervening zijn nog duidelijk zichtbaar in 
het landschap door het specifieke wijkenpatroon.  
Daarnaast zijn er nog elementen aanwezig zoals: 
- Hertenkamp 
- Dikke Steen 
- Plaggenhut 
- Betonbrêge 
- Bonifatiusput 
- Leemwal  
- Historisch stukje heide bij ijsbaan 
- Miltvuurboskjes  
- Kerkje 1621 
- Kerkje Schurega 
- Vervenerhuisje 
- Dokterswoning 
De bevolking was tot eind negentiende eeuw voor een groot deel werkzaam in het 
zware en slecht betaalde werk in de veenafgravingen. 
De arbeidsomstandigheden waren zwaar, grote armoede en de behuizing slecht. 
Financieel was men afhankelijk van het beleid van de “Heeren van het Veen” die 
onder andere door grondspeculaties en gedwongen winkelnering4 de bevolking in 
een afhankelijkheidsituatie hielden. 
Na 1927 verbeterde de situatie na een bezoek van de minister van Binnenlandse 
zaken, de heer Kan.  
Er kwam een Commissie voor Opbouw en in 1929 werd het buurthuis opgericht waar 
vele cursussen gegeven werden. Daarnaast kwam er een woningstichting, er werd 
een tuinbouwbedrijf en een ambachtschool opgericht. 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonde een deel van de bevolking nog in 
plaggenhutten van veen. 
De effecten zijn tot aan de dag van vandaag nog te merken. De bevolking voelt zich 
in zekere mate nog steeds achtergesteld bij het “Heerendorp” Heerenveen. 
Genoemde omstandigheden maakten echter ook dat er een hechte en gesloten 
gemeenschap ontstond. 
Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn de kenmerken van onze bevolking en 
vooral niet teveel bemoeienis vanuit buitenaf. 
Op dit moment is er een pas opgerichte groep onderleiding van de bibliotheek 
Jubbega bezig tot het omzetten van deze geschiedenis in woord en beeld in een 
Histoarysk Dokumintaasjesintrum Jobbegea/Hoarnstersweach. 

                                                                                                                                                                             

 
4
 Gedwongen winkelnering houdt in dat de bevolking verplicht is hun levensmiddelen bij de veenbaas 

te kopen 
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Gewenste situatie: 
 
De Structuur van de Schoterlandse 
Compagnonsvaart met aanliggende 
wijken behouden voor het landschap. 
Er moet haalbaarheidsonderzoek 
komen voor het open stellen van de 
Schoterlandse Compagnonsvaart door 
aansluiting op de Turfroute.  
Deze vaarroute in Zuidoost Friesland 
wordt momenteel nieuw leven in 
geblazen en mogelijkerwijs zou Jubbega 
daarbij aan kunnen sluiten. 
Hierdoor zou de aantrekkelijkheid van 
het dorp vergroot kunnen worden en bovendien een impuls geven aan onze 
plaatselijke middenstand en recreatiemogelijkheden 
Verder zou het wenselijk zijn om de elementen, die nog zo talrijk aanwezig zijn in het 
landschap en binnen onze cultuur, beter onder de aandacht te brengen. 
 

 

Actiepunten: 
 
• De historische aspecten die hierboven zijn genoemd moeten op kaart 

worden gezet. 
• De bovenstaande historische bezienswaardigheden moeten meegenomen 

worden in fiets- en wandelroutes. 
• Deze bezienswaardigheden moeten tevens geplaatst worden op de website 

van Plaatselijk Belang 
• Ook kunnen deze plaatsen op kaarten en plattegronden gezet worden en 

langs de meest gangbare wegen, fiets- en recreatiepaden geplaatst 
worden. 

• Tevens moet er een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden voor een 
mogelijke aansluiting op de Turfroute. 

• Tenslotte moeten de vorderingen van het Historiske Dokumintaasjesintrum  
 Jobbegea/Hoarnstersweach te volgen zijn via de website van Plaatselijk 
 Belang. 
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5.  Landschap  

 

Allereerst moet gezegd worden dat Jubbega en Hoornsterzwaag duidelijke 
cultuurachtergronden hebben. Deze achtergronden zijn van invloed op het huidige 
landschap van Jubbega en Hoornsterzwaag. De kleine boerenbedrijven, de 
houtwallen, wijkenpatroon, heidevelden en de ambachtelijke gebouwen (bakkers, 
café’s, etc.) passen in het beeld van Jubbega en Hoornsterzwaag. 
 
Huidige situatie: 
 
Ondanks een mooie vaart in het dorp heeft Jubbega 3e Sluis een zakelijke en weinig 
romantische kern. Er is geen gezellige plaats om in de openlucht bijeen te komen.  
Gezien de te verwachten groei van onder andere het aantal ouderen is daar wel 
behoefte aan. De Bremsingel en de doorgang van het Sluiswegje zijn rommelig en 
onaantrekkelijk.  
Ook is er al veel verdwenen als gevolg van het eind van de veenwinning, de 
ruilverkaveling5 en het opdoeken van de kleine boerenbedrijven.  
Houtsingels en andere productieverstorende elementen zijn verwijderd om relatief 
grootschalige landbouw uit te kunnen voeren. Heide is op enkele plekken na 
verdwenen. Ook panden die nu een enorme cultuurwaarde zouden hebben zijn met 
het oog op verbetering verdwenen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld plaggenhutten.  
Oudere boeren zullen in de komende jaren stoppen en vaak wordt het relatief kleine 
boerenbedrijf daarmee stopgezet. Ook gepensioneerde boeren die nu nog in de 
boerderij wonen, zullen hun boerderij verlaten.  
 
Gewenste situatie: 
 
Er zullen meer banken moeten komen langs de Schoterlandse Compagnonsvaart. 
Uitgelezen plek voor twee banken is aan de oostkant van de centrale parkeerplaats 
aan de Jelle van Damweg. Er zijn ook ideeën om in de vaart een vlonder te plaatsen 
met daarop een zitbank. 
Ook moet gewaakt worden dat er geen bestaande landschapselementen verdwijnen 
ten behoeve van grootschalige landbouw. 
Bloeiende bermen, zoals in Gersloot, zijn ook wenselijk. Om dit soort bermen te 
behouden en uit te breiden, moeten er in bepaalde periodes niet gemaaid worden.  
De Ecologische Verbindingszones zijn ook iets waar in de toekomst rekening mee 
moet worden gehouden. Dit houdt in dat gebieden met dezelfde populatie dieren en 
planten met elkaar worden verbonden. Hierdoor blijven deze gebieden beter intact. 
Landbouwbedrijven kunnen hierbij betrokken worden, zodat er een goede balans 
ontstaat tussen natuur en landbouw of een combinatie daarvan. 
Agrarische bedrijven passen van oudsher al in het beeld van Jubbega en 
Hoornsterzwaag en horen daarom thuis in het landschap. Door de verdergaande 
schaalvergroting moet er voor gewaakt worden dat agrarische bedrijven niet uit het 
landschap verdwijnen. Een oplossing is om leegkomende boerderijen een andere 

passende herbestemming te geven. Te denken valt aan woon/zorgvormen en   

                                                        

5
 Ruilverkaveling is een proces, waarbij eigenaren van een stuk land, de zogenaamde 

grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. Het doel is dan dat alle grondgebruikers er op vooruitgaan. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kavel_%28grond%29
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kleinschalige bedrijfjes. In het hoofdstuk “Werkgelegenheid” wordt hierover meer 
verteld. 
Daarnaast moet er ingezet worden op de ‘ruimte voor ruimte’-regeling. Daarbij 
kunnen beeldverstorende bebouwing van agrarische bedrijven worden afgebroken. 
Daarvoor in de plaats kan een agrariër gecompenseerd worden door een passende 
herbestemming of een vervangende bouwkavel. 
Wat cultureel erfgoed betreft zou er energie gestoken moeten worden in: 

 het behoud en soms herstel van sluizen, bruggen, wijkenpatroon, etc.; 

 het voor de toekomst bewaren van de kennis van deze structuren; 

 het behoud en soms herstel van oude boerderijen en dorpsbepalende panden 
(ambachtsgebouwen, plaggenhut, veenhuisje, wijkgebouwen) en misschien 
zelfs wel een school; 

 het beschrijven van de oude situatie, de wijzigingen en de nieuwe situatie voor 
de volgende generaties. In dat geval kan vooral gedacht worden aan: wie 
woonde waar en wat deed hij? Welke route vaarden de schepen, met welke 
lading en waar liepen de nu gedempte vaarten?; 

 Er moeten goede kaarten en fietsroutes opgesteld worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zichtbaar het wijkenpatroon van Jubbega en Hoornsterzwaag 
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Actiepunten: 
 
• Onderzoek naar hoe het gebied in de 3e Sluis, rondom de vaart, eruit  
 moet komen te zien; 
• Een versoepeld beleid invoeren voor het wijzigen van bestemmingsplannen 

op de boerenerven/panden, zodat bedrijven deze kunnen betrekken, op 
voorwaarde van behoud van uiterlijk; 

• Doelgerichte VVV-folders en borden langs de weg zouden uitkomst kunnen 
bieden; 

• Het openstellen van goede fietspaden langs de vaart en over 
Staatsbosbeheerpaden zou het geheel kunnen ontsluiten. Dit onderdeel 
komt later terug in het hoofdstuk ‘Recreatie’;  

• Er moeten duidelijke wensen en keuzes gemaakt worden over wat bewaard 
moet blijven. Desnoods moeten die gronden en panden te zijner tijd 
aangekocht worden van de particuliere eigenaar of de 
woningbouwvereniging;  

• Herbestemming van leegkomende agrarische bedrijven. Inzet van de 
mogelijkheid van de gemeente voor ruimteregeling; 

• Inventarisatie landschappelijke elementen en de staat van onderhoud;  
• Het beschrijven van de oude situatie, de wijzigingen en de nieuwe situatie 

voor de volgende generaties. Dan denken wij vooral aan oude heidevelden 
en grondsoorten. Gebruik als voorbeeld een plattegrond van 1920. 
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6.  Woningbouw 

 
Bij woningbouw ligt de nadruk momenteel op het project de Kompanije. 
Grootschalige nieuwbouw zal, als gevolg van het Plan de Kompanije, plaatsvinden 
op de huidige schoolgebouwlocaties.  
Ondanks de doelen voor landschap- en natuurbehoud is er zeker wel ruimte te 
vinden voor uitbreiding van het woonoppervlak voor bijvoorbeeld (semi-) vrije kavels.  
 
Huidige situatie: 
 
Door de grootschalige nieuwbouw van de afgelopen decennia is er een goede balans 
gekomen tussen koop- als huurwoningen. Maar voor starters zijn de mogelijkheden 
nu te beperkt.  
De gewenste locatie voor een woning ligt op dit moment vooral aan de rand van het 
dorp Jubbega en in Hoornsterzwaag. 
Huren is op dit moment aantrekkelijker dan kopen, omdat de huurprijzen in Jubbega 
en Hoornsterzwaag gemiddeld laag zijn. Op het moment dat deze dorpsvisie 
geschreven is (juni 2007), was de gemiddelde huurprijs van zelfstandige huurwoning 
die door Arqin werd aangeboden € 367,52. In dezelfde periode in Oudeschoot was 
dat € 386,68 en in Nieuwehorne € 416,01. Vooral in Hoornsterzwaag zijn er 
goedkope en karakteristieke huurwoningen te vinden. De kwaliteit van deze 
woningen is de laatste twee decennia sterk verbeterd.  
De vraag die er op dit moment is voor huurwoningen in het centrum, zal worden 
ingevuld door het Plan de Kompanije.  
Een deel van deze woningen worden zorg-, PG- en levensloopbestendige woningen 
voor zowel starters als senioren. Ook mensen vanuit omringende dorpen kunnen in 
deze woningen terecht. 
 
Gewenste situatie: 
 
Veel jongeren uit Jubbega en Hoornsterzwaag willen hier blijven wonen. Omdat zij 

ook hun eigen gezinnen stichten, 
is het belangrijk dat er voldoende 
betaalbare starterswoningen zijn 
in de toekomst. Dit geldt ook voor 
dorpsbewoners van middelbare 
leeftijd die hier graag hun oude 
dag door willen brengen. 
Er is behoefte aan vrije kavels, 
waar men zelf een woning op kan 
bouwen. Dit aantal ligt tussen de 
drie à vijf per jaar. 
Er zal gezorgd moeten worden 
voor een ‘speelse bouw’, wat 
inhoudt dat er veel verschillende 
soorten woningen moeten zijn. 

Bij alle nieuwbouw moet de nadruk gelegd worden op duurzame methodes. 
Duurzaam bouwen verdient de voorkeur en zal dus ook gestimuleerd moeten 
worden, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. 
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Wat huren betreft zal er gezorgd moeten worden voor huurwoningen van 
verschillende prijsniveau’s. Hierdoor is er een ruime keus voor elke doelgroep. 
Verder dient de lintbebouwing aan de Schoterlandseweg gehandhaafd te blijven.  
In Jubbega en Hoornsterzwaag is geen hoogbouw6 te vinden en dat willen we graag 
zo houden. Het past niet bij de karakteristiek van de dorpen.  
Woningen en appartementen van meer dan drie verdiepingen zijn dus niet wenselijk. 
Bij al deze wensen moet benadrukt worden dat inbreiding voor uitbreiding gaat.  
Zolang de mogelijkheid er nog is, zal eerst op vrijgekomen stukken in Jubbega en 
Hoornsterzwaag worden gebouwd. Op plaatsen waar bijvoorbeeld woningen of 
andere gebouwen zijn afgebroken. Pas als deze plaatsen bebouwd zijn, zal er 
gekeken worden naar nieuwe terreinen. Wel kan er gedacht worden aan uitbreiding 
aan de kern. Er kan bijvoorbeeld op lege stukken aan de Schoterlandseweg worden 
gebouwd, zonder dat daar grote open stukken natuur worden gebruikt. 
 
 

                                                        
6 Met hoogbouw worden gebouwen bedoeld van meer dan drie verdiepingen. De meeste huizen 
hebben al drie verdiepingen als de zolder wordt meegerekend. 

Actiepunten: 
 
• Het aantal kavels moet geïnventariseerd worden;  
• Er moet in kaart worden gebracht welke gebouwen er in de toekomst voor 

nieuwbouw in aanmerking komen;  
• Tevens zou elk jaar een stuk vrijgemaakt kunnen worden voor kleinschalige 

en vrij betaalbare dorpsuitbreiding, zoals nu bij de Line; beter bekend als de 
huidige nieuwbouw. Maar eerst zal er gefocust moeten worden op 
inbreiding; 

• Met woningbouwvereniging Arqin zullen afspraken gemaakt moeten worden 
over de huurprijzen in Jubbega en Hoornsterzwaag;  

• Bestaande goedkope huurwoningen, voornamelijk in de buitengebieden, 
zullen behouden moeten blijven. Ook hierover zullen afspraken met Arqin 
gemaakt moeten worden; 

• Nieuwbouwgrond moet ter beschikking worden gesteld voor woningbouw 
op voorwaarde dat er zonnecollectoren of warmtepompen geplaatst 
worden;  

• Regenwaterscheiding kan bij het bouwen direct opgepakt worden.  
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7. Milieu 

 
Huidige situatie: 
 
De natuur heeft moeten boeten zoals te zien is aan de weidevogels, wild, fazant, 
korhoen, vos en nog vele anderen. Dieren die nog wel voorkomen zijn er in steeds 
kleinere aantallen en de trage voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)7 
is daarbij nauwelijks bemoedigend te noemen. 
Wel wordt op scholen in Jubbega en Hoornsterzwaag de belangrijkheid van een 
schoon milieu onderwezen. Scholen organiseren in dat kader een jaarlijkse 
Himmeldei, een dag waarop leerlingen zwerfafval verzamelen in de dorpen. 
Verder is de rest van de bevolking in de dorpen ook vrij milieubewust. Afval wordt 
gescheiden en is iets vanzelfsprekends geworden. Daardoor is ook de 
afvalheffingskorting gedaald. Sinds ongeveer een half jaar heeft de gemeente ook 
papiercontainers verstrekt.  
Ook staat er een kledingcontainer aan de Ericalaan. 
Zwerfafval is er maar weinig in Jubbega en Hoornsterzwaag. Indien er een melding 
van wordt gemaakt, is gemeente Heerenveen bereid het dezelfde dag nog op te 
halen. 
Er is in Jubbega en Hoornsterzwaag steeds meer behoefte aan informatie over 
duurzaam wonen. Het multifunctionele centrum van Plan de Kompanije gaat al 
duurzaam verwarmd worden, maar de bewoners zelf krijgen ook steeds meer 
interesse in duurzame energie. 
Ook de waterkwaliteit in de vaarten in Jubbega en Hoornsterzwaag is na lange tijd 
weer goed.  
Wel zijn er een aantal punten die minder positief worden ervaren:  

• Het rioolwater wordt nog niet gescheiden8 in Jubbega en Hoornsterzwaag.  
• Het is voor sommige bewoners verwarrend dat iedere gemeente een 

verschillend tarief hanteert voor het inleveren van grofvuil. 
• Ook moet gezegd worden dat er nog steeds hondenpoep ligt op plaatsen waar 

dat niet wenselijk is. 
 
Gewenste situatie: 
 
Duurzaam energiegebruik moet meer worden gestimuleerd. Het is goed dat 
bewoners over de mogelijkheden van duurzaam wonen worden geïnformeerd.  
Ook zou het al een stuk milieuvriendelijker zijn als het rioolwater gescheiden zou 
worden opgevangen.  
Het afval wordt al goed gescheiden, zoals hierboven al duidelijk werd. Wel moet 
geïnformeerd worden dat glas ook daadwerkelijk in de glasbak terecht komt en niet 
tussen het dagelijks afval. Hierin valt nog verbetering te behalen. 
Het groenafval dat niet wordt gecomposteerd, wordt al in grote mate naar Gorredijk 
gebracht, terwijl eigenlijk Heerenveen daarvoor bestemd is. Het zou makkelijker zijn 
dat de vaste inzamelplaats voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) voor mensen uit 
Jubbega en Hoornsterzwaag in Gorredijk is.  

                                                        
7
 De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen 

belangrijke natuurgebieden in Nederland. 
8
 Als het rioolwater gescheiden wordt, houdt dat in dat afvalwater en regenwater door aparte stelsels 

worden afgevoerd. Voordeel hiervan is dat het regenwater kan worden hergebruikt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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Zolang Heerenveen als gemeente nog verantwoordelijk is voor het GFT, zal zij beter 
moeten controleren op het illegaal dumpen van groen afval. Het gebeurt nog wel 
eens dat GFT langs de kant van de weg of in het bos wordt gedumpt. 
Dit gedumpte GFT moet niet verward worden met het gemaaide gras dat soms aan 
de kant van de vaart of de weg ligt. Het is wenselijk dat ook dit ‘groen afval’ het liefst 
direct door de gemeente wordt opgeruimd. 
Ook zou het wenselijk zijn dat gemeentes het tarief voor het inleveren van grofvuil op 
elkaar afstemmen. Bij de ene gemeente moet daar veel meer voor betaald worden 
dan bij de ander. 
De jaarlijkse Himmeldei dient in stand te worden gehouden en minimaal op hetzelfde 
niveau. 
Behalve de jeugd, kan de bevolking als geheel activiteiten organiseren om de dorpen 
zo schoon mogelijk te houden. In sommige plaatsen worden al wedstrijden 
georganiseerd voor de schoonste wijk. 
Op dit moment vindt er in Jubbega en Hoornsterzwaag nog geen lichtvervuiling 
plaats. Wel moet lichtvervuiling in verband met een groei van de nieuwbouwwijken 
worden voorkomen in de toekomst.  
Wat nog ontbreekt in Jubbega en Hoornsterzwaag 
is een hondenpoepbak. Op die manier kan een 
hondenbezitter door middel van plastic zakjes de 
uitwerpselen op een verzamelplaats weggooien. 
Jubbega is al ver op het gebied van milieu, maar het 
kan dus nog beter. Een voorbeeld van een 
milieuvriendelijke gemeente, is de gemeente 
Almere. Hier voert men een streng beleid om zoveel    Verschillende soorten                         

mogelijk afval gescheiden in te zamelen. ‘Want door   hondenpoepbakken   

afval gescheiden in te leveren’, zegt de gemeente,  
‘zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe  
producten’.        

 
 

 

Actiepunten:  
 

• Verbetering op de handhaving tegen het illegaal dumpen van GFT. Zolang 
gemeente Heerenveen hier nog verantwoordelijk voor is, zal er ieder 
kwartaal iemand van de gemeente een kijkje moeten komen nemen in 
Jubbega en Hoornsterzwaag;  

• Informatieverstrekking over duurzaam bouwen. Plaatselijk Belang en/of de 
gemeente zal deze taak op zich moeten nemen. Informatieavonden en 
folders zijn eventuele mogelijkheden. 
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8. Verkeersveiligheid 
 

Huidige situatie: 
 
Binnen het dorp Jubbega 3e Sluis zijn de Jogchem Alberdaweg en de P.W. 
Janssenweg de belangrijkste toegangswegen. In Jubbega Schurega en 
Hoornsterzwaag is de Schoterlandseweg de belangrijkste toegangsweg.  
Jubbega en Hoornsterzwaag zijn dorpen waar relatief weinig verkeersborden staan 
en het verkeer wordt over het algemeen als vrij veilig er varen. 
Op de P.W.Janssenweg ter hoogte van de Bramenstraat staat één infobord met een 
kaart van het gebied. 
Het huidige openbaar vervoer is vooral gericht op de gemeente Heerenveen. Vanuit 
Jubbega kan men met de bus richting Heerenveen en richting Donkerbroek. Vanuit 
Heerenveen zijn er vele overstapmogelijkheden en kan ook de trein worden gepakt.  
 
Gewenste situatie: 
 
In grote lijnen is de bevolking van mening dat het redelijk veilig is in de eigen 
omgeving. Wel vinden velen dat vooral de eigen bewoners zich beter aan de regels 
moeten houden en dat ze ook op het negeren van deze regels moeten worden 
aangesproken. 
 

8.1  Infrastructuur 

 
Uit de enquête die gehouden is kwamen er diverse op en aanmerkingen naar voren 
met betrekking tot een verbetering van de infrastructuur in Jubbega en 
Hoornsterzwaag. Voor de Jogchem Alberdaweg moet een betere oplossing 
gevonden worden voor de fietsers. Vanaf de Derde Sluis tot de Hommedraai is dit 
een 30-kilometerweg, maar het plaatsen van een bord met 30 km is op dit moment 
niet voldoende. Zo wordt onder andere aanbevolen om langs dit gedeelte van de 
weg een trottoir aan de kant van de woningen aan te leggen. 
Er wordt door vele mensen ook gepleit voor een fietspad vanaf de Derde Sluis 
richting Heerenveen. Veel scholieren gebruiken de Jogchem Alberdaweg en H. de 
Vosweg weg om naar school te gaan. Sinds de weg vanaf december 2006 onderdeel 
is van een busroute, is het er niet veiliger op geworden. Vaak fietsen scholieren 
naast elkaar en de bus heeft dan de berm nodig om de fietsers te passeren. Er 
worden allerlei mogelijkheden aangedragen om dit probleem op te lossen.  
Eén van de opties is om de weg te verbeteren en gelijktijdig een afwijkende kleur te 
gebruiken voor de fietsers. Een betere oplossing is volgens anderen een fietspad 
aan de andere kant van de vaart.  
Op de Schoterlandseweg is het soms verwarrend door het almaar wisselen van 
snelheid; dan weer zestig en dan weer tachtig kilometer per uur. 
Uit de enquête bleek ook dat een groot deel van de ondervraagden, ruim 200 
mensen, voorstander is van het creëren van een verkeersbordenluw Jubbega 3e  
Sluis. Een dorpskern waar nu al weinig borden staan, maar wat volgens velen zelfs 
zonder borden kan, zoals ook in Makkinga het geval is. 
Uit de enquête is ook gebleken dat bijna tweederde van de dorpsbewoners van 
mening is dat de bewegwijzering naar Jubbega en Hoornsterzwaag onduidelijk is. 
Jubbega en Hoornsterzwaag is een groot gebied en bezoekers, particulieren maar  
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ook beroepsmatige chauffeurs zijn niet bekend met de uitgestrektheid van het gebied 
en weten daardoor vaak niet precies waar ze moeten zijn. Informatie zou duidelijker 
kunnen. Zo zou de Derde Sluis aangeduid moeten worden als Centrum. Ook 
Hoornsterzwaag moet duidelijker worden vermeld, waarbij onderscheid moet worden 
gemaakt tussen Hoornsterzwaag aan de vaart en aan de Schoterlandseweg. 
 Er wordt daarom gepleit voor het plaatsen van meer infoborden met de kaart van het 
gebied. Bijvoorbeeld bij alle belangrijkste toegangswegen en langs de rijkswegen. 
Alleen op de weg van Drachten naar Oosterwolde staat er een afslag naar Jubbega 
vermeld. Het vermelden op deze borden is sinds kort een verantwoordelijkheid van 
de gemeenten en niet meer van de ANWB. 
 

8.2  Openbaar vervoer 

 
Naast klachten over de onmogelijkheid om ’s avonds 
met het openbaar vervoer te kunnen reizen ontbreekt 
er ook een noord-zuid verbinding. Er is geen 
busvervoer richting Drachten en Wolvega. Veel 
scholieren gaan ergens anders naar school en ook 
ouderen zijn voor bepaalde zaken aangewezen op 
bijvoorbeeld Gorredijk.  
In het verleden is er op proef wel een dergelijke lijn 
geweest. Helaas reed deze bus laat in de ochtend, 
waardoor er amper gebruik van werd gemaakt en deze lijn er nooit is gekomen. 
 

 
 
 

Actiepunten 
 

 Er moet een oplossing gevonden worden voor het fietsverkeer langs de 
Jogchem Alberdaweg en de H. de Vosweg; 

 Er moet duidelijker informatie worden gegeven over de diverse 
woongebieden in de beide dorpen waarbij de Derde Sluis als centrum moet 
worden aangeduid; 

 De bewegwijzering naar Jubbega en Hoornsterzwaag moet duidelijker; 

 Er moet in het openbaar vervoer een noord-zuid verbinding gerealiseerd 
worden. Het mooiste zou zijn als deze bus ook zou aansluiten op de bus 
richting Drachten, waar weer overstapmogelijkheden zijn naar Leeuwarden 
en Groningen. 
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9. Werkgelegenheid 

 
Huidige situatie: 
 
De werkgelegenheid in Jubbega werd en wordt nog altijd voor een deel bepaald door 
de agrarische sector. Daarnaast zijn er in het gebied vele kleine bedrijven actief. Uit 
een inventarisatie van de in 2006 ontstane werkgroep ‘Bedrijvig Jubbega-
Hoornsterzwaag’9 bleek dat er in het dorpsgebied ruim 150 ondernemers op allerlei 
gebieden actief zijn.  
Uit het plan van aanpak van deze projectgroep uit 2006 bleek echter ook dat er 
weliswaar in de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag veel bedrijven zijn gevestigd, 
maar dat er geen ‘kapstok’ is waaraan deze bedrijven zich kunnen binden. De groep 
richt zich bij haar activiteiten vooral op het promoten van allerlei activiteiten en het op 
de kaart zetten van Jubbega-Hoornsterzwaag als bedrijvige regio. Daarnaast is de 
groep wel tot de conclusie gekomen dat de kapstok die er ontbreekt ook ingevuld zou 
kunnen worden door het ontwikkelen van een volwaardig bedrijventerrein. Op de 
Derde Sluis is een koopcentrum met diverse winkels en aan de Singel, op de grens 
met de gemeente Opsterland, ligt een kleinschalig bedrijventerrein. De resterende 
bedrijven liggen verspreid in de rest van het gebied. 
Uit onderzoek blijkt dat er bij de diverse ondernemers de laatste jaren veel behoefte 
is ontstaan om uit te breiden. Hiervoor ontbreken in Jubbega en Hoornsterzwaag 
echter de mogelijkheden, waardoor de afgelopen jaren diverse ondernemingen 
(veelal met tegenzin) verhuisd zijn naar onder andere Gorredijk.  
 
Gewenste situatie: 
 
Er bestaat bij de diverse ondernemers nog altijd volop behoefte aan een uitbreiding 
van het eigen bedrijf. Een ontwikkeling die zeer gunstig kan zijn voor de 
werkgelegenheid in het gebied, omdat de traditionele werkgelegenheid in de 
landbouw door het verdwijnen van boerenbedrijven onder druk staat. Zoals 
hierboven al vermeld staat, is er al een klein bedrijventerrein aan de Singel maar hier 
is echter geen ruimte meer.  
Uitbreiding op eigen grond geniet nog altijd de voorkeur van vele ondernemers, maar 
dit is veelal planologisch niet haalbaar. Om deze bedrijven toch voor de beide dorpen 
te behouden moeten er mogelijkheden worden geschapen voor het verhuizen van 
het bedrijf naar een locatie ergens anders in de dorpen. Vanuit het verleden is 
gebleken dat de eigen ondernemers ondanks de voordelen van een groot 
bedrijventerrein toch het liefs in de eigen omgeving willen blijven wonen. Belangrijk 
vanuit de sociale contacten, maar ook zeer zeker belangrijk voor de werkgelegenheid 
in de beide dorpen. Jubbega en Hoornsterzwaag staan bekend als dorpen van 
bouwvakkers en grondwerkers. Maar ook de bevolking van Jubbega en 
Hoornsterzwaag ontwikkelt zich en velen zoeken werk in andere beroepsgroepen.  
Veel dorpsbewoners, maar ook de ondernemers zelf, zien in plaats van uitbreiding 
van het bedrijventerrein aan de Singel meer heil in een nieuw bedrijventerrein aan de 
P.W. Janssenweg. En dan zo dicht mogelijk bij de Schoterlandseweg waardoor de 
bedrijven logistiek gemakkelijker zijn te bereiken en de verkeersdruk op de Derde  

                                                        
9 Bedrijvig Jubbega Hoornsterzwaag is ontstaan uit de MKB ideeënmotor en zet zich in om Jubbega 
en Hoornsterzwaag letterlijk en figuurlijk beter op de kaart te zetten. 
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Sluis niet nog groter wordt. Ook zijn op deze locatie al een aantal bedrijven 
gevestigd. 

Daarnaast zijn er hier meer 
mogelijkheden in de infrastructuur vooral 
als ook de Groeneboomsreed bij de 
ontwikkeling van een nieuw terrein wordt 
betrokken.  
Een andere impuls voor het creëren van 
werkgelegenheid in Jubbega en 
Hoornsterzwaag, is het ontwikkelen van 
een bedrijvenverzamelgebouw voor 
startende ondernemers. Ook dit gebouw 
zou een plekje kunnen krijgen op een 
nieuw bedrijventerrein, bedrijven die zich 
op één locatie bundelen voelen zich vaak 

sterker, maar ook de locatie van de voormalige zuivelfabriek (zie afbeelding), achter 
de Welkoop of in een leegkomend agrarisch boerenbedrijf zijn mogelijkheden. 
 

 

 

Actiepunten 
 

• Er moet een nieuw bedrijventerrein in Jubbega worden ontwikkeld. De 
meest voor de hand liggende optie is de P.W. Janssenweg, zo dicht 
mogelijk bij de Schoterlandseweg;  

• Jubbega heeft de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw voor startende 
ondernemers; 

• Bestaande bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om uit te breiden op 
eigen locatie. 
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10. Voorzieningen & Diensten 

 
Huidige situatie 
 
De meeste voorzieningen en diensten zijn gemeentelijk geregeld. Bewoners van 
Jubbega en Hoornsterzwaag moeten hiervoor in de meeste gevallen naar 
Heerenveen.  
Wel worden er veel functies overgenomen in het Plan de Kompanije, zodat mensen 
vaker voor voorzieningen en diensten in het dorp terecht kunnen. Ook de wijkagent 
houdt er zijn wekelijkse spreekuur. 
 
Gewenste situatie 
 
Er is behoefte aan extra voorzieningen voor de uitgifte van kentekenbewijzen, 
geboortebewijzen en visies. 
Tevens wordt er een soort van VVV-kantoor gewenst in Jubbega.  
Ook is er behoefte aan een informatieloket voor jongeren. De Omtinker is daar de 
aangewezen persoon voor. De Omtinker is een persoon waar men met alle vragen 
terecht kan. Deze kan vragen beantwoorden of doorverwijzen naar de 
desbetreffende instantie. Ook biedt zij een adviesfunctie. In de Oosthoek staat op 
welke manier zij te bereiken is. 
De meeste dorpsbewoners, ruim zeventig procent, vinden dat de politie te weinig 
aanwezig is in Jubbega en Hoornsterzwaag. De politie is echter wel aanwezig, maar 
het contact met de burger wordt gemist. 
 
 

Actiepunten 
 
• Realisatie van een VVV-functie in het Multifunctionele Centrum die aan de 

wensen van de dorpsbewoners voldoen. 
• Meer bekendheid van de Omtinker binnen de dorpen Jubbega en 

Hoornsterzwaag.  
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11.  Jeugd  

 
Als we het over de jeugd hebben, hebben we het over de leeftijdscategorie van 0 tot 
24 jaar. De verdeling ziet er als volgt uit: 

 

 

11.1 Jeugd: 0-3 jaar 

 
Huidige situatie: 
 
In Jubbega zijn twee peuterspeelzalen. Eén bij de J.B. Kanschool en één in de 
Stoater. Kinderen van twee tot vier jaar gaan hier naartoe. 
Binnen het Plan de Kompanije wordt de voorschoolse, tussenschoolse en 
naschoolse opvang meegenomen. Hoe dat vorm gaat krijgen is nog niet bekend.  
In Jubbega is een Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening. Het buurtnetwerk 
Jeugdhulpverlening is ervoor om mensen met vragen of problemen met de 
opvoeding te helpen.  
Eén keer in de week is er spelinstuif voor kinderen die nog te jong zijn voor de 
peuterspeelzaal. Op deze manier leren de kinderen om met andere kinderen om te 
gaan, voordat ze naar de peuterschool gaan. Dit verbetert de taalprestaties en heeft 
voordelen voor de toekomst van het kind.  
 
Gewenste situatie: 
 
Wanneer het Plan de Kompanije klaar is zal er opnieuw gekeken moeten worden 
naar de mogelijkheden voor een speel-o-theek. Wanneer de multifunctionele 
accommodatie klaar is, komen er mensen binnen van jong tot oud en dit is gunstig 
voor een speel-o-theek. Ouders kunnen speelgoed lenen, maar ook opa’s, oma’s en 
oppasouders. Daarnaast is samenwerking gemakkelijker omdat je in één gebouw zit. 
Voor het kind is op die manier de overgang tussen peuterzaal en school minder 
groot. Ook de aanwezigheid van welzijnswerk op dezelfde locatie is erg handig.  
Als alle partijen straks onder één dak zitten, kan het pedagogische klimaat naar een 
hoger niveau worden gebracht. 

Jeugd Hoornsterzwaag 2006

31

82

75

44

0 t/m 3 jaar

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

18 t/m 23 jaar

Jeugd Jubbega 2003

160

311

281

268
0 t/m 3 jaar

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

18 t/m 23 jaar
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11.2 Jeugd 4-12 jaar 

 
Huidige situatie: 
 
De jeugd waar we het hier over hebben is de basisschooljeugd. Alle kinderen gaan in 
het dorp naar school of naar het speciaal onderwijs dat meestal in Heerenveen 
plaats vindt. De school zou voor kinderen een veilige plek moeten zijn. Ouders 
moeten hun kinderen zonder zorgen naar school kunnen brengen. Omdat het Plan 
de Kompanije op zich heeft laten wachten, zijn huidige scholen niet meer in goede 
staat.  
Veel jongeren in de leeftijd tussen de vier en twaalf jaar gaan naar de activiteiten in 
het buurtcentrum de Stoater. Hier worden op woensdagmiddag en vrijdagmiddag 
knutselactiviteiten georganiseerd. Daarnaast zijn er vakantieactiviteiten. Veel 
kinderen van deze leeftijd sporten of zitten op zwemles.  
Na school en in de vakanties kunnen jongeren inlopen in de Stoater waar ze kunnen 
darten, computeren of gewoon een beetje rondhangen.  
In de zomervakantie wordt de Zomerspelweek georganiseerd, waar kinderen tussen 
de zes en de twaalf jaar aan deelnemen.  
Op dit moment zijn er verschillende speelvoorzieningen voor jonge kinderen, zoals 
een speeltuin. De speeltuin wordt bij mooi weer veel gebruikt. Wel worden er 
voorzieningen gemist voor de oudere jeugd.  
De speeltuin is leuk voor kinderen tot acht jaar, maar voor de kinderen van acht tot 
twaalf jaar niet. Voor hen zijn er een aantal veldjes waar gevoetbald kan worden.  
 
Gewenste situatie:  
 
Voor deze jongeren wordt er voldoende georganiseerd in het dorp. Bij de oudere 
jeugd komt terug dat het belangrijk is om een plek te hebben voor in de zomer en in 
de winter.  
Het is van belang dat er voor alle kinderen in deze leeftijdscategorie 
speelvoorzieningen zijn. Scholen en pleinen moeten toegankelijke plekken zijn voor 
kinderen. 
De scholen moeten kansen bieden voor zowel onderwijskundig als voor het 
pedagogische klimaat door de activiteiten zoveel mogelijk te bundelen.  
De huidige scholen de Feart en Fan ‘e Wiken zullen totdat het Plan de Kompanije 
gerealiseerd is onderhouden moeten worden.  

Actiepunten: 
 
• Er moet kinderopvang komen voor alle leeftijden en op alle momenten van 

de dag; 
• Wanneer Plan de Kompanije klaar is moet er opnieuw gekeken worden 

naar de behoefte van een speel-o-theek.  

Actiepunten: 
  
• Een uitbreiding van de speelvoorzieningen bij de J.B. Kanschool en Op ‘e 

Grins.  



 -21- 

11.3 Jeugd 13 jaar en ouder 

 
Huidige situatie: 
 
Op dit moment zijn er verschillende soorten groepen jongeren in de dorpen Jubbega 
en Hoornsterzwaag. Er is momenteel geen sprake van criminele groepen. Wel is er 
sprake van overlastgevende groepen. Er wordt wel eens rotzooi achtergelaten op 
straat. Daarnaast is er wel eens overlast van muziek. Omwonenden ervaren dit als 
overlastgevend. 
Er zijn drie groepen jeugd die in Jubbega op straat rondhangen. Eén van deze 
groepen komt in de winter samen in de Stoater waar ze kunnen zitten en met elkaar 
kunnen praten.  
Bij slecht weer komt er één groep in de Stoater en voor de andere groepen is er dan 
geen plek, want de verschillende groepen willen niet samen in de Stoater zijn.  
De jeugd van Jubbega en Hoornsterzwaag zitten vooral in categorie 1; ze willen 
graag een plek om samen te komen. 
De situatie in de dorpen is niet afwijkend binnen de gemeente, maar is naast 
Heerenveen wel de plaats die het meeste overlast veroorzaakt. De wijkagent heeft 
goed contact met de groepen jongeren in het dorp. 
Dit geldt ook voor de jongerenwerkers van de 
Stoater. 
Wel geeft de wijkagent aan dat er teveel rotzooi 
achter wordt gelaten op de ontmoetingsplekken. 
Jongeren zelf wijten dat aan het feit dat er geen 
prullenbakken staan.  
Op vrijdagavond is er normaal gesproken disco in 
de Stoater. Deze disco is altijd goed bezocht, maar 
het is wel belangrijk dat er voldoende vrijwilligers 
hiervoor inzetbaar blijven. 
Het probleem dat sommige activiteiten in de Stoater moeizaam verlopen, heeft te 
maken met het aantal uren dat de medewerkers krijgen. Een draaiweek van tien uren 
is geen uitzonderlijke situatie voor medewerkers van de Stoater. Daarnaast heeft de 
Stoater te weinig vast gezichten. Veel stagiaires vertrekken na een korte periode. 
De oudere jeugd met een gemiddelde leeftijd van zeventien jaar zoekt een eigen plek 
om samen te komen. Hiervoor worden caravans, keten en schuurtjes gebruikt.  
In Jubbega en Hoornsterzwaag zijn verschillende locaties waar de jeugd bijeen komt. 
Een dergelijke plek is op zich ook niet illegaal. Als er drank boven inkoopsprijs wordt 
verkocht, is dit wel het geval. Het is van belang om contact te houden met deze 
groepen jongeren om te vragen wat ze willen.  
Het is niet te voorkomen dat ook jongeren onder de zestien jaar alcohol gebruiken in 
deze honken. Het blijft daarom vooral een verantwoordelijkheid van de ouders en de 
jongeren zelf om goed te leren omgaan met alcohol. 
Over het algemeen wordt er niet geklaagd over overlast van deze keten. 
Alcoholgebruik door groepen jongeren in het centrum wordt wel vaak als overlast 
ervaren.  
Drugsgebruik komt wel voor in Jubbega, maar dit is nog geen zorgelijke situatie. 
Volgens de jongeren zelf wordt er wel gedeald op straat, maar hebben ze daar zelf 
nog geen problemen van ondervonden. 
Het Jubbegaaster Activiteiten Begeleiding (JAB) organiseert zes keer per jaar 
feesten en festiviteiten waar ook veel jongeren op af komen.  
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Tevens heeft het JAB ervoor gezorgd dat het jaarlijkse dorpsfeest weer is 
teruggekeerd in Jubbega. Dit wordt volgens de jongeren als positief ervaren. 
In Jubbega is sprake van een levendig verenigingsleven en sportcultuur. Binnen de 
verschillende sportorganisaties zijn veel jeugdigen lid. 
 
Gewenste situatie: 
 
Een plek voor de jeugd in de zomer èn de winter is wenselijk. De jeugd geeft aan  
graag een skatebaan, een pannaveld10 of een Cruyffcourt11 te willen om in de zomer  
buiten te kunnen sporten. Vanuit Plaatselijk Belang is men geruime tijd op zoek 
geweest naar een plaats voor de skatebaan. Dit zou dan tevens een 
ontmoetingsplek in de zomer kunnen zijn. Steeds wanneer er een plaats bekend is,  
geven bewoners aan het daar niet te willen hebben. Verschillende partijen zullen 
regels op moeten stellen om het project te laten slagen.Op die manier wordt de jeugd  
hier ook in betrokken. De jeugd zal actief mee moeten werken en ook moeten helpen  
met de aanleg en het onderhoud ervan. Op deze manier krijgt de jeugd een stuk  
verantwoordelijkheid. Zo wordt het ook meer hun eigen plek.  
Het is van groot belang om duidelijke voorwaarden te stellen en dat de jeugd zich  
aan de gemaakt afspraken houdt. 
Jongeren geven aan een plek te missen om in de zomer naartoe te gaan bij mooi  
weer. Het openluchtzwembad is één zo’n plaats, maar is niet voldoende. Jeugd wil 
elkaar ontmoeten en vindt het belangrijk dat dit ook buiten kan gebeuren.  
Nu staat de jeugd vaak op plekken in het dorp waar de omgeving er last van heeft. 
Het is belangrijk om samen met de jeugd te kijken wat ze willen. 
Er zal een oplossing moeten komen voor de rotzooi die achtergelaten wordt op de  
ontmoetingsplekken. Het plaatsen van extra prullenbakken geeft bij sommige 
dorpelingen twijfels. Als er afvalplaatsen worden gecreëerd, blijft er vaak ook rommel  
omheen liggen, is het standpunt.  
Ook is het te hopen dat er binnenkort weer genoeg vrijwilligers zijn en animo is om 
de vrijdagavonddisco in de Stoater weer te heropenen.  
Dit zal gestimuleerd en gecoördineerd moeten worden vanuit het buurtcentrum zelf.  
Plaatselijk Belang zal daarnaast de gemeente moeten stimuleren de vaste 
werknemers meer uren te geven. Hierdoor zijn er wat meer ‘vaste gezichten’. Ook 
voor jongeren is het belangrijk dat er een bekend persoon aanwezig is als vast 
aanspreekpunt. Ook kunnen vaste werknemers met meer uren de activiteiten beter 
coördineren en hebben hier ook meer zicht op.  
Een optie om de jeugd meer zeggenschap te geven, is het instellen van een 
jongerenraad bestaande uit jongeren van verschillende leeftijdscategorieën. Ook dit 
is al eerder geprobeerd en wordt gezien als zeer belangrijk. Wanneer er jeugd is die 
meedenkt over verschillende ideeën dan is het gemakkelijker om ook de jeugd te 
benaderen en te bereiken. 
Afgezien van de verenigingssporten die Jubbega te bieden heeft, moeten jongeren 
voor een sport als fitness al snel naar Gorredijk. Het wordt als meerwaarde gezien 
wanneer men in het dorp kan fitnessen. Dit wordt meegenomen in de plannen van de 
Kompanije.  
Toch zijn jongeren trots en tevreden op hun dorpen. Dat is af te leiden aan het feit 
dat de meeste jongeren beamen hier te willen blijven wonen.  

                                                        
10

 Een pannaveld is een soort van straatvoetbalspel op een afgezet territorium.  
11

 Een Cruyffcourt is de nieuwe versie van het bekende trapveldje en heeft een sociale functie door 
hem midden in een wijk te plaatsen (zie ook www.cruyffcourts.nl)  

http://www.cruyffcourts.nl/
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Actiepunten: 
 
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor een skatebaan. 
• Een oplossing voor de rotzooi die op ontmoetingsplekken wordt achterlaten. 

Preventie en boetes of extra prullenbakken zijn de meest reële opties.  
• Het opstarten van een jongerenraad in samenwerking met diverse partijen 

uit het dorp (scholen, sportorganisaties, Stoater, etc.). Als je ook de jongere 
jeugd laat meedenken over de toekomst, blijven ze actief.  

• Er moet een muziekruimte voor de jeugd gecreëerd worden zodat de 
popcultuur terug komt in Jubbega.  

• Realisatie van een fitnessaccommodatie   
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12.  Ouderen 
 

Huidige situatie: 

 

Er zullen gezien de aantallen hierboven steeds meer ouderen komen. Wat de 
mensen het liefste willen is zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen met daarbij de 
juiste voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken.  
Een belangrijk onderdeel hiervan is het Dienstencentrum OWG (Over Wonen voor 
ouderen Gesproken) met daarbij de ouderenadviseur.  
In het Dienstencentrum is de dagopvang voor ouderen en het eettafelproject waar 
mensen vanaf 55 jaar kunnen komen eten op donderdagmiddag.  
Daarnaast worden er koffieochtenden en zondagmiddagactiviteiten georganiseerd. 
Ook is er de klussendienst voor kleine klusjes in en om het huis.  
Dit zijn allemaal activiteiten in het Dienstencentrum, maar ook daarbuiten zijn er 
verschillende activiteiten en instanties voor ouderen: 

• Seniorengespreksgroep  
• Koersbal 
• Gym voor ouderen 
• Jeu de boules  
• Omtinker (pilot project) 
• Bezoekgroep  
• ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) 
• COSBO (Coöperatieve Organisatie Belangenbehartiging Ouderen) 
• PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) 
• Bejaarden Soos 

Binnen het plan de Kompanije worden er een aantal onderdelen voor ouderen 
meegenomen. Dit zijn onder andere zorgwoningen en PG-woningen.  
Ook het Dienstencentrum zal geplaatst worden binnen het plan de Kompanije. 
Daarnaast zal er dagopvang zijn in het nieuwe gebouw. Op dit moment vindt deze 
plaats in het Dienstencentrum OWG.  
Tijdens gesprekken met een aantal ouderen blijkt dat men graag in Jubbega woont.  
De gevraagde mensen geven alleen wel aan dat Jubbega niet rolstoel- en 
rollatorvriendelijk is. Mensen geven aan dat vooral de helling naar de dokter en 
apotheek een hele onderneming is. Mensen willen zo lang mogelijk in Jubbega 
blijven wonen en daarom is het van belang dat de stoepen in ieder geval rolstoel en 
rollator vriendelijk blijven. 

Ouderen Jubbega 2006

449

292

167
25

55 t/m 64 jaar

65 t/m 74 jaar

75 t/m 84 jaar

85 jaar en ouder

Ouderen Hoornsterzwaag 2006

108

69

36

11

55 t/m 64 jaar

65 t/m 74 jaar

75 t/m 84 jaar

85 jaar en ouder
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Gewenste situatie: 
 
Voor ouderen is de situatie in Jubbega al vrij optimaal. Wel sluiten de zorg- en 
welzijnsvoorzieningen niet altijd aan op de wensen. Daar komen we in het hoofdstuk 
“Zorgvoorzieningen” op terug. Er komen en zijn al zorgwoningen zodat men in het 
dorp kan blijven wonen, want dit is wat men graag wil. Mensen willen niet naar 
Heerenveen of Gorredijk, want de ouderen van nu hebben altijd al in of om Jubbega 
gewoond. Nu worden er een aantal woningen gebouwd, maar de vraag is of dit 
voldoende is voor de toekomst. Helemaal omdat er een grote groep ouderen 
aankomt.  
De ouderen zouden ook graag een ontmoetingsplek willen. Deze ontbreekt op dit 
moment in Jubbega en Hoornsterzwaag. 
Tenslotte worden sommige stoepen als vervelend ervaren door ouderen met 
rollators. Losse of scheefliggende tegels zorgen voor ongemak. 

 

Actiepunten: 
 
• Het creëren van een ontmoetingsplek bij de Jeu de Boulesbaan. In het 

hoofdstuk “Sport & Ontspanning” wordt nader ingegaan op de baan zelf. 
• Realiseren van een huiskamerproject (woning vrij maken voor ontmoeting 

van ouderen). 
• Samen met het wijkteam moet er gekeken worden waar zich de lastige 

punten in de wegen en stoepen bevinden. Deze moeten aangepast worden 
zodat de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag nog rolstoel- en rollator 
vriendelijker worden.  
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13.  Zorgvoorzieningen  
 

Huidige situatie: 
 

Qua zorgvoorzieningen heeft Jubbega niet te klagen. In Hoornsterzwaag is dit iets 
minder, maar dit dorp is ook veel kleiner. In Jubbega zijn onderstaande 
voorzieningen aanwezig: 

• Dienstencentrum OWG met ouderenadviseur 
• Huisartsenpraktijk met apotheek 
• Tandarts 
• Fysiotherapeut 
• Groene Kruisgebouw met daarin het bloedprikken 
• Omtinker  
• Thuiszorg  
• Politiespreekuur 
• Dierenarts 

Het wordt als belangrijk gevonden om de voorzieningen die nu aanwezig zijn in het 
dorp te behouden.  
Het huidige aanbod op het gebied van zorg en welzijn sluit onvoldoende aan op de 
wensen van inwoners met een specifieke hulpvraag zoals onder meer de ouderen en 
gehandicapten. Dit blijkt onder meer uit contacten van de ouderenadviseur, de 
gegevens van de thuiszorg en uit diverse onderzoeken. Ook zijn er te weinig 
geschikte woningen waar de benodigde zorg geleverd kan worden. Hierdoor moeten 
mensen noodgedwongen naar Heerenveen, Gorredijk of Wolvega verhuizen wat 
men vaak niet wil. 
 
Gewenste situatie: 
 
De huisartsen zullen niet meegaan in het Plan de Kompanije. Wel is het van belang 
om de apotheekhoudende huisarts te behouden. De nu bestaande voorzieningen 
worden door de inwoners van het dorp als erg belangrijk ervaren. Dit zijn de huisarts, 
tandarts, fysiotherapeut en ook het consultatiebureau.  
We achten het van belang dat mensen vrij zijn om hun eigen zorg in te kopen.  
Het is niet gewenst dat Moerborch, Talant, Thuiszorg De Friese Wouden of 
Caleidoscoop straks een machtspositie hebben in de dorpen en dat zij de enige 
partijen zijn die zorg kunnen leveren. De mensen moeten dan ook vrij zijn om zorg in 
te kopen bij andere zorgaanbieders.  
Daar komt nog bij dat straks in het Plan de Kompanije heel veel partijen onder één 
dak zitten. De lijnen tussen die partijen en instellingen zijn kort, maar we moeten niet 
vergeten dat er een aantal partijen niet mee gaan naar het gebouw. Het is goed om 
ook deze partijen te betrekken in verschillende plannen. Het is van belang om de 
samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisarts en het Multifunctionele Centrum goed 
te houden. De huisarts wordt wel betrokken bij het plan.  
De Omtinker wordt gezien als een aanvulling voor Jubbega en Hoornsterzwaag.  
Het spreekuur van Arqin is altijd in Jubbega en vond voorheen plaats in een 
proefwoning aan de Freding. Dit is gestopt sinds de proefwoning verhuurd wordt. Het 
spreekuur werd goed bezocht. Nu gaan de mensen vaak rechtstreeks naar de 
persoon die de reparaties moet doen, maar het zou beter zijn om het spreekuur terug 
te halen naar het dorp.  
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Actiepunten: 
 

• We moeten niet alleen uitgaan van de zorg- en welzijnspartijen die onder 
Plan de Kompanije vallen, maar ook naar de mogelijkheden van andere 
zorg- en welzijnsaanbieders;  

• Het spreekuur van Arqin moet terug gehaald worden naar Jubbega.  
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14.  Cultuur 

Huidige situatie: 
 

Jubbega en Hoornsterzwaag kennen een rijk cultureel verenigingsleven. 
Er zijn vier toneelverengingen, een openluchtspel, jeugdtoneel, dans, muziek en 
zangverenigingen. 

 
 
 
Binnen Heerenveen is een Cultuurnota in 
voorbereiding die eind dit jaar 
waarschijnlijk wordt vastgesteld. In deze  
nota komt te staan hoeveel geld er gaat  
naar kunst en cultuur naar de plaatsen in  
gemeenste Heerenveen.  
 
 
 
 

 
Gewenste situatie: 
 
Het verenigingsleven in Jubbega en Hoornsterzwaag is groot en het besef bij  
overheden zou beter door moeten dringen. De impact en meerwaarde van het 
verenigingsleven voor Jubbega en Hoornsterzwaag moet beter worden benadrukt. 
Zowel voor de ontwikkeling van het culturele aspect, de sociale structuur maar ook 
de inzet van de vele vrijwilligers die zich op welke manier dan ook inzetten voor het  
verenigingsleven. 
 

 

Actiepunten: 

 

• Vanuit onze dorpen kan een beroep worden gedaan op de Cultuurnota, om 
zo een financiële impuls te geven voor het culturele verenigingsleven van 
Jubbega en Hoornsterzwaag. 
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15.  Recreatie 

Huidige situatie: 
 

Er heeft vanuit de dorpsvisie een gesprek plaats gevonden met vier 
recreatieondernemers in Jubbega en Hoornsterzwaag: Bêd en Brochje, d’Alde 
Pastorije te Hoornsterzwaag, camping “Het Schoterland” bij Koppenjan, minicamping 
“de Singel” en minicamping “Minibospark”.  
Een paar ondernemers hebben al een aantal jaren recreatieve activiteiten ontwikkeld 
en een aantal hebben hun activiteiten pas opgepakt en zijn nog volop in ontwikkeling. 
Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het overleg met de gemeente en 
ondernemers qua procedures moeizaam en vooral zeer traag verloopt. 
De onderlinge samenwerking van de ondernemers is zeer summier en men weet nog 
weinig of niets van elkaars activiteiten. 
 
 

 

 

Gewenste situatie: 
 

Aan de onderlinge samenwerking van de 
ondernemers zou beter inhoud kunnen 
worden gegeven en een eventuele 
samenwerking met de plaatselijke 
sportorganisaties zou versterkend kunnen 
werken. Plaatselijk Belang zou een rol 
kunnen spelen in het bijeen brengen van 

partijen en ook een rol kunnen spelen richting de gemeente. 
De website van Plaatselijk Belang zou moeten doorverwijzen naar de plaatselijke 
recreatieondernemers en hun activiteiten. 
Er zou adequaat informatiemateriaal aanwezig moeten zijn voor recreatieve 
activiteiten.  
Het instellen van een agendabureau met daarin afstemming van de activiteiten zou 
zeer wenselijk zijn. 

 

Actiepunten: 
 

• De website van de recreatieondernemers koppelen aan de website van 
Plaatselijk Belang 

• Jaarlijks een overleg organiseren tussen de recreatieondernemers en het 
bestuur van Plaatselijk Belang. Uitwisseling van tips, ervaringen, kansen 
en knelpunten bespreken staan daarbij centraal.  

• Een herstart van een agendabureau met vermelding van alle activiteiten 

die spelen in de omgeving. 
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15.1 Fiets-, wandel- en ruiterpaden 

 

Huidige situatie: 
 
Om voor bewoners van Jubbega en Hoornsterzwaag (maar ook daar buiten) een 
grotere leefbare en woonbare situatie te bevorderen hebben plaatselijk belang en 
HNI een aantal jaren geleden twee fietsroutes uitgezet en bewegwijzerd.  
Het is zaak om regelmatig de routes op juistheid en volledigheid te controleren. 
Waarschijnlijk worden de routes regelmatig gefietst, exacte cijfers zijn moeilijk aan te 
leveren. 
Tegelijkertijd met het ontwerpen van de fietsroutes is er een flyer en een boekje 
ontworpen waarin een aantal bezienswaardige objecten worden beschreven. 
Knelpunt is op dit moment het onderhoud van de fietspaden, omdat ze of over 
gemeentelijke grond lopen of over eigendom van staatsbosbeheer. 
Er zijn een aantal ruiterpaden in de omgeving. Er is een nationaal ruiterpad 
bewegwijzerd en dit is ook op kaart te verkrijgen. Het onderhoud is niet goed 
geregeld. 
Plaatselijk Belang heeft vier wandelroutes uitgezet en deze bewegwijzerd door 
middel van witte en rode paaltjes. De afstanden zijn: 6 of 9, 7, 10 en 15 kilometer.  
Twee routes starten bij de Koppenjan en twee routes vertrekken vanaf de 
Expansiehal. Daarnaast loopt ook het Zevenwoudenpad door Jubbega en 
Hoornsterzwaag. 
De routes gaan door een zeer aantrekkelijk landschap. Langs de routes is de 
mogelijkheid om te rusten op verschillende door Plaatselijk Belang geplaatste 
bankjes en zelfs kun je onderweg koffie drinken. 
Aansluiting op de Opsterlandse Turfroute is ook wenselijk. Meer hierover, zie 
hoofdstuk “Historie”. 
 

 
 



 -31- 

Gewenste situatie: 
 
Duidelijker aan het publiek maken waar de routes te verkrijgen zijn. Goed 
onderhouden fietspaden. Het fietspad langs de Tjonger verbreedt tot 2 meter en 
doortrekken ter hoogte van Delleburen. 
Het fietspad van de dorpskern tot de 17e wijk herstellen mede voor de 
verkeersveiligheid. 
Het aanleggen van een verhard fietspad over het Wykein vanaf de 12e tot ongeveer 
de 22e wijk (2 km) als belangrijke aanwinst voor het recreatief fietsen.  
Handhaving van de juiste en volledige bewegwijzering. Aangeven op de 
verschillende wijken in de wandelroutes de namen zodat je weet waar je je bevindt. 
Op de plattegrond die op de volgende bladzijde wordt aangegeven waar de 
gewenste fietspaden aangelegd zouden moeten worden. 
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Actiepunten: 
 
• Bekendheid geven aan de fiets-, wandel- en ruiterroutes met de 

bezienswaardigheden via de website 
• Het aanleggen van een verhard fietspad over het Wykein vanaf de 12e tot 

ongeveer de 22e wijk (2 km) 
• Het fietspad langs de Tjonger verbreden tot 2 meter en doortrekken ter hoogte 

van Delleburen 
•    Het fietspad van de dorpskern tot de 17e wijk herstellen 
• Duidelijkheid creëren over de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de 

paden. 
•    Het onderhoud van de paden moet gecoördineerd worden. 
•    Regelmatig de routes op juistheid en volledigheid te controleren  
•    Er moet een betere bebording komen, vooral bij de wijken. 
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16.  Sport & ontspanning 

 

Huidige situatie: 
 
De buitensporten in Jubbega en Hoornsterzwaag zijn onder andere: voetbal, korfbal, 
tennis, zwemmen, schaatsen, hondensport, windhonden rensport, jeu de boules en 
hengelsport. 
De binnensporten in Jubbega en 
Hoornsterzwaag zijn onder andere: volleybal, 
gymnastiek, judo en koersbal. 
De dorpsvisie richt zich vooral op de 
accommodatie van deze sporten /clubs. 
De sportvelden van WK Korfbal en 
Voetbalvereniging Jubbega zijn 
geprivatiseerd. Er is een overeenkomst met 
gemeente Heerenveen over het onderhoud. 
VV Jubbega doet het onderhoud en ontvangt 
daarvoor een vergoeding van de 
korfbalvereniging. 
De tennisclub heeft eigen banen en verzorgt 
zelf het onderhoud. 
Het zwembad is in beheer van stichting ‘Ùs 
Zwembad’ en wordt door vrijwilligers in stand gehouden. Er komt per jaar een 
bijdrage van de gemeente in de kosten voor het in dienst nemen van een 
badmeester.  
De ijsbaan heeft pas het 100-jarig bestaan gevierd en verhuurt in de zomer de baan 
aan de windhondenclub. 
De jeu de boulesbaan op het parkeerterrein naast de Expansiehal zal in de toekomst 
verdwijnen. 
De binnensporters maken gebruik van het gymlokaal bij de openbare basisschool De 
Feart en de Expansiehal. 
De Tennisclub kent veel verloop van de jeugdleden tussen de 15 en 18 jaar, ouderen 
maken steeds meer gebruik van de tennisbanen. 
De korfbalvereniging heeft ongeveer 150 leden en werkt al een aantal jaren samen 
met korfbalvereniging uit Hemrik, vooral bij de jeugd. Korfbal is een gemengde sport 
maar er zijn teams die alleen uit dames bestaan omdat er een tekort aan jongens is, 
mede door de grote aantrekkingskracht van de voetbalvereniging. 
VV Jubbega heeft ongeveer 400 leden en is heel tevreden met dit aantal. Er zijn 
voldoende vrijwilligers op dit moment en de vereniging kan prima uit de voeten op het 
bestaande complex. Het zwembad kan de laatste jaren rondkomen mede door inzet 
van de vele donateurs en vrijwilligers. De windhondenclub maakt gebruik van de 
ijsbaan in de zomer. 
 
Gewenste situatie: 
 
De tennisclub wil graag meer jeugdleden en wil de banen binnenkort gaan 
vervangen. 
De korfbalvereniging wil graag een goede mix tussen jongens en meisjes en zou 
heel graag de kleedkamers moderniseren, maar heeft daar geen geld voor. 
Daarnaast wil men de samenwerking met Hemrik versterken. 
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De voetbalvereniging ziet ook in de toekomst graag aanwas van jeugd. Het parkeren 
is nu soms nog een probleem en een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur 
zou ook wenselijk zijn. Een kunstgrasveld samen met de korfbalvereniging zou nog 
een welkome aanwinst zijn. 
Het zwembad zou graag langer open willen zijn, maar dan worden de 
personeelskosten te hoog. Het zou wenselijk zijn dat de gemeente bijspringt in 
moeilijke tijden omdat we beschikken over een uniek natuurbad. 
 

 

Actiepunten: 
 
• De Jeu de Boulesbaan moet straks weer een plaatsje krijgen in het geheel van 

De Kompanije. Een mogelijkheid is om deze baan te plaatsen bij het  
ouderencentrum ‘De Tunen’, waar ook al een hangplek voor ouderen is. 

•    Het bouwen van starterswoningen voor jonge gezinnen om een tekort aan   
      jeugdleden tegen te gaan. 
•    Realiseren van een kunstgrasveld voor korfbal in samenwerking met de   
      voetbal. 
•    De gemeente moet zich blijven inzetten voor het natuurzwembad. Deze moet   
     ook in de toekomst een publiekstrekker blijven. 
•    Tijdens wedstrijden en trainingen van windhonden is het wenselijk dat de 

maximum snelheid van het verkeer in Luxemburg naar beneden wordt  
aangepast. 

•    Een fitnessruimte zou welkom zijn in Jubbega. Zie ook het hoofdstuk “Jeugd 13 
jaar en ouder”, bladzijde 15 en 16. Er kan geprobeerd worden een  
huurder te vinden in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA). 

•    Een speelveldje bij de MFA voor de naschoolse opvang. De buitenruimte van  
     de nieuwe multifunctionele accommodatie moet zo ingericht worden dat ook de   
     buurtjeugd er gebruik van kan maken. Voor meer informatie hierover zie  
     hoofdstuk “Jeugd 4 tot 12 jaar”. 
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17.  Vrijwilligerswerk 

Huidige situatie: 
 

Jubbega en Hoornsterzwaag kenmerken zich als hechte gemeenschappen. Van 
daaruit zijn er een groot aantal vrijwilligers actief in de dorpen. 
Via het Dienstencentrum OWG, bestaat er een klussendienst in Jubbega en 
Hoornsterzwaag. Voor kleine klusjes in de tuin kan men hierop een beroep doen. 
Verder kennen wij het eetkamerproject waar door vrijwilligers op donderdagmiddag 
wordt gekookt en mensen gebruik kunnen maken van een smakelijke maaltijd. 

Ook worden vele vrijwilligers ingezet 
voor de ziekenbezoeken.  
Mensen die ziek of oud zijn kunnen een 
bezoek krijgen via de vrijwilligers vanuit 
het Dienstencentrum of via de kerk. Het 
vrijwilligerswerk met betrekking tot 
ouderen staat nader beschreven op 
bladzijde 16 van het hoofdstuk 
“Ouderen”. 
Daarnaast kennen wij een groot aantal 
mantelzorgers die zeer actief zijn maar 
niet altijd bij naam en toename vermeld 
worden. 
Tenslotte zijn er een zeer groot aantal 

vrijwilligers die actief zijn in de sport of in het verenigingsleven maar ook de 
Zomerspelweek, straatspeeldag en de roefeldag draaien op de vele vrijwilligers. 
Tenslotte zijn er een zeer groot aantal vrijwilligers die actief zijn in de sport of in het 
verenigingsleven. 
 
Gewenste situatie: 
 

De klussendienst van het Dienstencentrum bestaat momenteel slechts uit één 
persoon en een uitbreiding zou zeer gewenst zijn, zowel in aantal personen als 
soorten klussen.  
Voor de rest is het ook niet helder wie nu als vrijwilliger actief is of zou willen zijn, een 
adequaat kaartbeeld ontbreekt. Een deugdelijk kaartbeeld zou dan ook wenselijk zijn 
Er zou een centrale aansturing moeten komen vanuit het dorp zelf. Vrijwilligers 
zouden op die manier bij voorkeur ingezet kunnen worden in de eigen dorpen. 
Dit zal de betrokkenheid van vrijwilligerswerk stimuleren en ook vergroten 
Het plan de Kompanije zou hier een grote rol in kunnen spelen. 
De sportorganisaties zouden meer kunnen inspelen op de uitwisseling van 
vrijwilligers via onderlinge samenwerking. 

 

Actiepunten: 

 
•    Oprichten van een klussendienst en een vrijwilligersbank; 
•    Het opzetten van een representatief en actueel kaartbeeld voor   

     bewoners die bereid zijn om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk.  
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18. Broninformatie 

 
Vrijwel alle informatie is verzameld door de werkgroepen zelf en is gebaseerd op 
eigen onderzoek en kennis. De informatie uit de verklaringen in de voetnoten zijn 
afkomstig van Wikipedia (de online encyclopedie) en zijn nader gecontroleerd op de 
waarheid. Sommige informatie in de dorpsvisie is afkomstig van de schrijfster zelf die 
zelf is opgegroeid in Jubbega. De aanvullingen van de schrijfster zijn in de dorpsvisie 
gekomen in overeenstemming met de werkgroepen zelf. 
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Bijlage 

 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
 
Het onderwerp WMO wordt genoemd vanuit Plaatselijk Belang. Misschien is het 
goed om te kijken hoeveel behoefte er is aan een zorgloket waar veel over 
gesproken wordt binnen de gemeente Heerenveen.  

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is ingevoerd per 1 januari 2007. 
Deze wet houdt in dat verschillende onderdelen van zorg naar de gemeente gaan, in 
plaats van dat het landelijk geregeld wordt. De WMO is een nieuwe wet die ervoor 
moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee 
kunnen doen in de samenleving. In de nieuwe Multifunctionele Accommodatie zou 
één advies- en infopunt moeten komen voor alle vragen om hulp of ondersteuning. 

Wanneer wordt de WMO ingevoerd?  

De gemeente is vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor alles wat in deze wet is 
geregeld. Door één aanspreekpunt in te voeren, wordt het voor inwoners makkelijker 
om hulp en ondersteuning aan te vragen. In de gemeente Heerenveen kunt u 
hiervoor terecht bij het WMO-loket in WerkState. Het zou goed zijn wanneer er in 
Jubbega ook een zorgloket of infoloket komt. Uit enquête is gebleken dat ruim 
zeventig procent van de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag voor een 
dergelijk loket is. Mensen vinden het vaak vervelend om naar Heerenveen te 
moeten. Het aantal ouderen neemt steeds meer toe in Jubbega en Hoornsterzwaag 
waardoor er ook meer behoefte is aan hulp en mensen krijgen ook steeds meer 
vragen. Deze kunnen bij de Omtinker gesteld worden. Er zal echter meer animo zijn 
wanneer er ook een loket is waar men terecht kan met vragen. Daarnaast wordt 
Jubbega genoemd als kerndorp in het stuk over de woonservicezones.  

Iedereen moet mee kunnen doen  

In de WMO staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. 
Gemeentes zijn daar verantwoordelijk voor. De gemeente zorgt dat mensen met een 
beperking voorzieningen en hulp, de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. U 
kunt hierbij denken aan huishoudelijke hulp, of het aanvragen van bijvoorbeeld een 
rolstoel of looprek. Maar ook voor hulp bij een verslaving of schuld kunt u bij de 
gemeente terecht.  

Woonservicezones 
 
Daarnaast is de gemeente bezig met de woonservicezones. In deze zones moeten 
voorzieningen komen op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente Heerenveen 
wordt verdeeld in verschillende zones en binnen deze zones zal gekeken worden of 
daar alle voorzieningen zijn. Jubbega zal dan de kern worden van een zone van 
waaruit de zorg geregeld kan worden. Dit past prima in de visie van het dorp.  
 


