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Jaarverslag 2019 
 
Bestuur:  
 
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: 
 
René Jelsma – Voorzitter 
Henriette Schermer-de Jong – Secretariaat 
Wikje Talsma – penningmeester 
Age Hartsuiker 
Brenda Hoornveld 
 
We kregen versterking van Maaike Terpstra en Rob Broers. Tijdens de najaarsvergadering 
heeft Wikje Talsma het bestuur verlaten. Omdat er geen nieuwe penningmeester is, zal Wikje 
deze taak nog een tijdje blijven doen.  
 
Het is lastig om bestuursleden te vinden en daarom is de termijn teruggebracht van 7 jaar 
naar: 
1e jaar om mee te draaien 
3 jaar termijn, daarna uittreden of verlengen met nogmaals 3 jaar.  
 
Willem v/d Vlugt is benoemt tot erelid. 
 
Dit jaar hebben we besloten om de nieuwjaarscheque niet te overhandigen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie, maar om dit te doen op onze ledenvergadering. Dit jaar hebben we de 
inwoners via Facebook gevraagd aan welke vereniging of initiatief men vindt dat het geld 
toegekend zou moeten worden. 
Er is gekozen om het bedrag te verdelen onder IJsbaanvereniging Winterwille en PKV oftewel 
de Pluimvee en Konijnen Vereniging Jubbega e.o. 
 
Andere initiatieven die in 2019 door PB financieel ondersteund zijn: 

− Oranjefeest 
− Avondvierdaagse 
− Ferdivedaasje  
− Intocht Sinterklaas door Fleurich Fierder 
− Hertenkamp 
− plaatsen van kerstbomen door het dorp in samenwerking met HNI. 
 

Bij de Leijwei: 
De plannen die door de werkgroep in overleg met de gemeente gemaakt zijn om de 
verkeersveiligheid te verbeteren zijn in 2019 uitgevoerd.  
 
Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag: 
De werkgroep Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag is ondergebracht onder PB. Ze hebben zich 
in 2019 hard gemaakt om de alarmstraal te vergroten nadat deze van 1500 naar 750 meter 
was verkleind. In een dunbevolkt buitengebied zullen er daardoor misschien geen 
hulpverleners opgeroepen worden. De werkgroep is zeer actief geweest met het aanbieden 
van reanimatietrainingen en het verder verbeteren van het netwerk van de AED's.  
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Overleg: 
Plaatselijk Belang heeft in 2019 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 terrein waar voorheen basisschool de Feart stond, staat nog steeds leeg. Door het 
organiseren van inloopavonden zijn we er op uitgekomen dat er vooral belangstelling is voor 
appartementen. Dit zal in 2020 vervolgd worden. 
 
Middelengebruik: 
In 2019 is er een bijeenkomst geweest voor sleutelfiguren om met elkaar van gedachten te 
wisselen over het middelengebruik en de overlast die dit geeft.  
Naar aanleiding van deze avond is er een voorlichting georganiseerd voor ouders over gamen 
en middelengebruik. Een medewerker van VNN, Verslavingszorg Noord Nederland was 
aanwezig om vragen te beantwoorden. Hier kwam niemand op af. Dit kan veroorzaakt zijn 
door verkeerde planning, het mooie weer die dag, te weinig ruchtbaarheid of er is gewoon 
geen belangstelling voor. 
 
Nieuwsbrief:  
Uit het overleg met de sleutelfiguren is ook de nieuwsbrief geboren. Dit om de binding te 
vergroten tussen de dorpsbewoners.  
Het eerste jaar wordt het drukken en verspreiden door de gemeente bekostigd. Aangezien de 
nieuwsbrief zeer goed ontvangen en gewaardeerd word, willen we hier graag mee doorgaan. 
De Nieuwsbrief wordt gemaakt door Brenda Hoornveld. 
 
Het Vervenershuisje: 
 De overeenkomst tussen PB en de eigenaar loopt in 2021 af.  
In januari 2018 heeft Wendy Buursma haar intrek genomen in het huisje.  
 
Dorpskern: 
Er is een begin gemaakt met de organisatie van het opknappen van de dorpskern. De 
voorzitters van PB en HNI en Wethouder Jelle Zoetendal hebben hun handtekening gezet 
onder de intentieverklaring.   
Door Dhr. Broekhuis is er een koopstromenonderzoek gedaan en dit heeft hij gepresenteerd 
tijdens de voorjaarsvergadering.  
 
Automatische incasso: 
In 2019 zijn we begonnen met het innen van de contributie middels automatische incasso.  
 
Dorpsbbq: 
Door PB, HNI en de Kompenije is de seizoensstart, dorpsbbq en Hollandse avond 
georganiseerd. 
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Hertenkamp: 
Er is overleg geweest tussen PB en gemeente over het baggeren van de vijver. PB heeft veel 
kosten aan het onderhoud van het hertenkamp terwijl de grond van de gemeente is. Er is 
grondonderzoek uitgevoerd en in 2020 zal er onderhoud gedaan worden aan de vijver. De 
gemeente heeft €5000 overgemaakt voor de werkzaamheden. 
 
 
 
Bankjes: 
Er is materiaal aangeschaft om de bankjes te renoveren. Dit is opgeslagen bij H. Jelsma en zal 
in 2020 worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
 
 
De Kompenije: 
Tijdens de najaarsvergadering van PB heeft het bestuur van de Kompenije de noodbel geluid. 
Er is leegstand in het gebouw en ze draaien met verlies. De aanwezige leden hebben in 
groepjes gesproken en er zijn veel goede ideeën geopperd.  
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Stand van zaken met betrekking tot de speerpunten uit de Dorpsvisie: 
 
Samenleven = Samendoen 
 
-Digitale dorpsomgeving, website en app-toepassingen: 
Er is een site van PB met een agenda en informatie. Een dorps app is (nog) niet haalbaar. Wel 
is er een Nieuwsbrief op papier die huis-aan-huis bezorgd wordt. 
 
-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. Dit is in 2019 
voortgezet. 
 
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. Overlast door jeugd blijft een aandachtspunt. 
 
Kompenije als culturele en sociale spin in het web, cultuur, gezondheid en sport. 
Anneke Lukkes is 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. 
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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 is 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. 
Door terugdringend leerlingaantal is door overkoepelend Ambion besloten om de JB 
Kanschool vanaf 2020 te laten fuseren met Op e Grins in het gebouw van laatstgenoemde. 
Dan zijn er nog 2 basisscholen in onze dorpen. 
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. Op het terrein waar school de Feart stond, zal een 
appartementencomplex gebouwd worden. 
 
Glasvezel is een prioriteit voor de ondernemers in dorp en buitengebied. 
De aanmelding voor glasvezel is in juli afgerond, de gewenste ondergrens van 60% is gehaald. 
In de loop van dit jaar zal dit in het buitengebied worden aangelegd. 
 
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. 
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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. 
In 2019 is de eerste energiecoöperatie in Jubbega-Hoornsterzwaag gerealiseerd.  
 

 
 


