PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG
JAARVERSLAG 2018

Bestuur:
In 2018 heeft Willem vd Vlugt het bestuur verlaten na twee termijnen van 7 jaar. Rene Jelsma heeft
zijn functie van voorzitter overgenomen. Verder bestond het bestuur uit Henriette de Jong
(secretariaat) Wikje Talsma (penningmeester), Age Hartsuiker en Brenda Hoornveld.
Hemke Veenstra is als aspirant bestuurslid toegetreden, maar heeft na een aantal maanden gekozen
om toch niet toe te treden vanwege zijn andere bezigheden.
Dit betekent dat er twee lege plekken waren in het bestuur. Om deze plekken in te vullen zijn
oproepen gedaan tijdens de ledenvergaderingen, er is op Facebook gevraagd en er zijn veel mensen
persoonlijk benaderd door het bestuur. Dit alles zonder succes.
Het jaar is begonnen met de nieuwjaarsreceptie waarbij Plaatselijk Belang traditiegetrouw een
cheque aanbiedt aan een initiatief of vereniging. In 2018 is gekozen voor de ATB tocht, ze hebben
€ 500 gekregen en de tocht was een succes.
Andere initiatieven die door PB financieel ondersteund zijn:
− Oranjefeest
− Avondvierdaagse
− Ferdivedaasje
− Roefeldag
− Intocht Sinterklaas door Fleurich Fierder
− Hertenkamp
− plaatsen van kerstbomen door het dorp in samenwerking met HNI.
Bij de Leijwei:
Op deze weg spelen een aantal problemen. Er wordt te hard gereden, het (landbouw-)verkeer wordt
steeds groter, het is drukker doordat er veel verkeer langs gaat richting Leeuwarden, de
weginrichting is onduidelijk, de berm is verzakt. Er is een werkgroep samengesteld met
aanwonenden en er zijn in overleg met de gemeente plannen gemaakt en gepresenteert.
Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag:
In december 2017 blijkt bij een reanimatie dat er in onze dorpen geen AED beschikbaar is. Een
aantal dames komt in actie en binnen een paar weken staat er een enorm bedrag waardoor er nu in
Jubbega en Hoornsterzwaag een aantal AED's hangen en er mensen getraind zijn om te reanimeren.
Er is afgesproken dat PB een bankrekening opent en Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag als
werkgroep er zorg voor blijft dragen dat de AED's onderhouden worden.
Overleg:
Plaatselijk Belang heeft in 2018 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. Op het
terrein waar voorheen OBS de Feart stond liggen nog een aantal kavels te wachten. Na overleg met
de gemeente is er een inloopavond georganiseerd waar iedereen welkom was om ideeën te opperen.
Het terrein waar voorheen CBS Fan e Wiken stond is inmiddels bebouwd met woningen.

In november 2018 vond er een drama plaats in Jubbega. Na een vechtpartij is Dhr. Nijboer
overleden aan zijn verwondingen. Het maakte dat het drugsgebruik onder de aandacht kwam en er
een overleg heeft plaatsgevonden waarbij alle betrokken partijen zijn uitgenodigd. Er is gesproken
over het drugsgebruik onder jongeren in Jubbega, de problemen die dit oplevert en (on)veiligheid.
In 2019 zal hier een vervolg aan worden gegeven.

Website: In 2018 zijn we gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief per mail om inwoners te
informeren. Ook hebben we veel gebruik gemaakt van Facebook om zaken bij een groot aantal
inwoners onder de aandacht te brengen.

Het Vervenershuisje: Het voortbestaan van het huisje was een agendapunt in 2018. De
overeenkomst tussen PB en de eigenaar loopt in 2021 af.
In januari 2018 heeft Wendy Buursma haar intrek genomen in het huisje.

Er is een begin gemaakt met de organisatie van het opknappen van de dorpskern. Door Dhr.
Broekhuis is er een koopstromenonderzoek gedaan.

Stand van zaken met betrekking tot de speerpunten uit de Dorpsvisie:
Samenleven = Samendoen
-Digitale dorpsomgeving, website en app-toepassingen:
Er is een nieuwe site van PB met een agenda en informatie. Een dorps app is (nog) niet haalbaar.
-Ferbiner en Meitinker constante factor:
De Ferbiner is niet voortgezet. De Meitinker is goed bereikbaar.
Doarpsiten bestendigen:
Dit project is een groot succes!
Kenniswerkplaats ontwikkelen:
Er is in september 2018 gestart met Repair Cafe door OWG en de Kompenije.
Ontmoetingsplek met begeleiding voor jongeren, bestendiging jongerenwerk:
De jongerenwerker heeft in 2018 uitbreiding van uren gekregen. Hij heeft ingang bij de jeugd die
voor overlast zorgt.
Kompenije als culturele en sociale spin in het web, cultuur, gezondheid en sport.
In 2018 was er een wisseling van beheerder in de Kompenije. Er wordt een groot aantal activiteiten
voor jong en oud aangeboden.

Dorpszorg:
Gezamenlijke activiteiten (eten) om vereenzaming te voorkomen.
Er zijn activiteiten vanuit het OWG zoals het Doarpsiten.
Aanstellen van een onafhankelijke zorgcoordinator/ meitinker/ ferbiner.
Naast de meitinker is er in het dorp het Vrijwilligers Service Punt vanuit Caleidoscoop. In het
Dorpsoverleg zitten deze partijen om de tafel en schuiven ook de thuiszorgorganisaties aan.
De Kompenije is toegankelijk voor iedereen.
De Kompenije is rolstoelvriendelijk.
Voorlichting en preventie op het gebied van gezond leven e.d.
Verslavingszorg Noord Nederland is ingeschakeld nav drugsproblematiek om zich te richten op
voorlichting.
Sportvoorzieningen voor iedereen.
Inmiddels is er een fitnesscentrum gevestigd in de Kompenije.
Ontmoetingstuin bij de Kompenije.
Achter de Kompenije is door omwonenden en tuin aangelegd.

Voorzieningen:
Digitale werkplaats, app voor en over Jubbega-Hoornsterzwaag en Schurega.
De app over Jubbega-Hoornsterzwaag is nog niet haalbaar.
Winkelbestemmingen vastleggen via bestemmingsplan(nen)
In 2019 wordt er aandacht besteed aan het opknappen van de Dorpskern. Winkeliers en
ondernemers worden hier in betrokken.
Vanuit de gemeente staat het ontwikkelen van een omgevingsvisie centraal. Hierin zal ook gekeken
worden naar bestemmingsplannen.
Aanstellen van Ferbiner (coördineren en afstemmen van activiteiten)
Op de site van PB wordt actief een agenda bijgehouden zodat alle activiteiten overzichtelijk zijn.
Onderwijs als constante factor en bereikbaar; ouders en ondernemers meer betrekken bij het
onderwijs.
Er zijn 3 basisscholen in onze dorpen. Het behoud hiervan is voor de toekomst geen zekerheid.
Een mooi voorbeeld van het betrekken van ondernemers bij het onderwijs is de jaarlijkse
Roefeldag.
Plaatsen van AED's op bereikbare locaties
Dit is door de dames van Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag gerealiseerd.

Huisvesting en infrastructuur:
Duurzame initiatieven stimuleren en bouwen voor jong en oud.
De woningbouwvereniging is gestart met het renoveren van een aantal huizen.
Er is overleg met de gemeente en onderzoek gedaan door studenten mbt de behoefte en
toekomstverwachtingen.
Glasvezel is een prioriteit voor de ondernemers in dorp en buitengebied.
Kabelnoord is onlangs begonnen met de aanmelding voor glasvezel in het buitengebied van de
gemeente Heerenveen. Doel is om minimaal 60% te halen, zodat begonnen kan worden met de
aanleg.
Dynamisch omgaan met ontwikkeling duurzaam vervoer/ transport en openbaar vervoer.
In opdracht van de provincie is er onderzoek gaande, Butengewoan Berikbaar over duurzaam
vervoer in de nabije toekomst.
In overleg met de gemeente minimaal 1 onbelemmerde toegangsweg
Dit zal in de omgevingsvisie en dorpskern aan de orde komen.
Duurzame energie:
Aanstellen onafhankelijke energieadviseurs verbonden aan Plaatselijk Belang.
Plaatselijk Belang zal onafhankelijk moeten blijven hierin. In de omgevingsvisie komt de duurzame
energie ook naar voren.

