PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG
JAARVERSLAG 2017

Bestuur: In 2017 is het bestuur gestart met Willem v/d Vlugt (voorzitter), Henriette de Jong
(secretariaat), Linze Koopmans(penningmeester), René Jelsma, Age Hartsuiker, Petra van Dijk en
Wikje Talsma.
Na het aftreden van Linze in april heeft Wikje van hem de functie van penningmeester
overgenomen. In oktober is Brenda Hoornveld toegetreden in het bestuur en Petra is afgetreden. Het
bestuur kwam aan het eind van 2017 dus 1 lid tekort.

Het jaar is begonnen met de nieuwjaarsreceptie waarbij Plaatselijk Belang traditiegetrouw een
cheque aanbiedt aan een initiatief of vereniging. Dit jaar is gekozen voor het jeugdwerk.

Andere initiatieven die door PB financieel ondersteund zijn:
− Oranjefeest
− Avondvierdaagse
− Ferdivedaasje
− Roefeldag
− ATB tocht
− Expansiefeest
Tijdens de ledenvergadering van 2016 is de Dorpsvisie gepresenteerd. De speerpunten hieruit
vormen voor het bestuur de rode draad aangezien deze voortkomen vanuit de wensen van inwoners.
Een aantal zijn al verwezenlijkt vanuit de drijvende kracht van inwoners.
Overleg:
Plaatselijk Belang heeft in 2017 met verschillende partijen overleggen gevoerd. Het gaat dan om
gemeente, HNI, dorpsoverleg en participantenvereniging/bestuur Kompenije. Ook zijn er diverse
bijeenkomsten bezocht in de regio.
Een aantal bijzonderheden die het afgelopen jaar op de agenda stonden worden hieronder
beschreven:
Woningbouw: Het bestuur heeft overleg gevoerd met de gemeente omtrent woningbouw. Ter
voorbereiding hierop is er contact geweest met makelaars om te onderzoeken naar wat voor soort
huizen vraag is in het dorp.
Verlichting langs de PW Janssenweg. In februari is er ter plekke overleg geweest met de gemeente.
Om het gevoel van onveiligheid te verkleinen tussen het centrum en de sportvelden is hier gezorgd
voor meer verlichting.
Eenrichtingsverkeer in centrum. Vanuit de Dorpsvisie en op verzoek van inwoners is door
Plaatselijk Belang overleg geweest met aanwonenden en betrokken winkeliers. De voordelen wegen
niet op tegen de nadelen waarop besloten wordt de situatie niet te veranderen.
Er is in 2017 flink in het hertenkamp geïnvesteerd. De vijver is uitgebaggerd.
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Tijdens de voorjaarsvergadering is ons oud-bestuurslid Tjalke Oosterbos tot erelid benoemd
vanwege al zijn inspanningen voor het dorp.
Na klachten van inwoners is de bestrating van de stoep van de Bremsingel aangepakt. Er zijn
“varkensruggen” neergelegd om te voorkomen dat auto's op de stoep parkeren.
Nieuwe website: Er is een nieuwe website gemaakt. Enkele verenigingen zijn aangeschreven om
agendapunten door te geven voor de kalender. Na het verdwijnen van het Oosthoekje is hier
behoefte aan. Ook maken we meer gebruik van Facebook om inwoners te informeren.
Na een mail van een bezorgde inwoner is er contact geweest met de gemeente over het fietspad
vanaf Welgelegen. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er weer veilig gefietst kan worden.
Gaswinning is dit jaar met name door de ellende in Groningen een groot item. Willem is naar een
voorlichtingsbijeenkomst geweest. De boringen in Hoornsterzwaag zijn gestopt omdat de grond
daar leeg was.
Het Vervenershuisje: In 2017 was er een wisseling van bewoner. Jeppie Jonker is verhuisd en met
behulp van social media is er gezocht naar iemand om de komende jaren op het huisje te passen. Er
was enorm veel animo voor en meer dan 30 mensen uit heel Nederland hebben zich aangemeld. De
keuze is gevallen op Wendy Buursma die inmiddels haar intrek heeft genomen. Ook zijn er
opnames gemaakt door het tv programma “Nederland verhuist”
Samen met HNI heeft PB feestverlichting aangeschaft en zijn er verspreid door het dorp 7
kerstbomen geplaatst.
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