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Kerngroep Centrum Jubbega – Er is gekozen! 

In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de 

Kerngroep Centrum Jubbega (Gemeente Heerenveen, HNJ 

en Plaatselijk Belang) graag van de bewoners van onze 

dorpen wilde horen wat u van de voorgenomen plannen 

vond. Hierop heeft de kerngroep veel respons ontvangen; 

zowel de digitale bijeenkomst als de het dagdeel op de 

overkluizing zijn goed bezocht. Digitaal hebben 120 mensen hun mening kenbaar gemaakt 

en op de overkluizing en in de brievenbus van Plaatselijk Belang hebben we 39 formulieren 

mogen ontvangen.  Voor de Kerngroep voldoende input om keuzes te kunnen maken. 

Duidelijk is geworden dat de kades, brug en inrichting van de wegen zoals Jelle van Damweg 

en P.W. Jansenweg aangepakt moeten worden.  

Ook de overkluizing moet in het plan worden meegenomen, maar dan wel de versie zonder 

waterbakken, zodat er ook nog andere activiteiten kunnen blijven plaatsvinden en er 

voldoende geld beschikbaar blijft voor andere onderdelen van het plan. Ook komt er bij de 

overkluizing een vlonderterras, zodat deze plek straks samen met het Toeristisch Overstap 

Punt (TOP) een mooie plek wordt om te ontmoeten en 

genieten van het centrum aan het water. Tot slot wordt 

ook de P.W. Jansenweg nog aangepakt. In het plan 

wordt meegenomen dat er een “plein” komt op het 

kruispunt met De Singel. Ook komt er printasfalt vanaf 

dit kruispunt tot en met de winkels ter hoogte van 

nummer 70. Printasfalt is asfalt, maar door de print van 

stenen krijgt de weg meer een sfeer die bij een centrum 

hoort in plaats van alleen een doorgaande weg. Voor de 

brug is er een prachtig ontwerp gemaakt door één van onze inwoners. Voor een impressie 

hiervan; zie afbeelding. 

Nu er keuzes zijn gemaakt door de Kerngroep met inbreng van de 

bewoners zal de gemeente deze verder uitwerken, zodat er een 

voorstel kan worden gedaan aan het college van B&W en de 

gemeenteraad. Wanneer alles volgens planning verloopt zal na de 

zomervakantie hierover een besluit worden genomen. We hopen 

uiteindelijk dat het centrum van Jubbega een mooie uitstraling zal 

krijgen, waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en een bezoekje te 

brengen aan de ondernemers, zodat het dorp voor alle inwoners een bestendige toekomst heeft!                                                                                                                                                      

Langs deze weg willen wij jullie allemaal een hele fijne zomer wensen! Tot in september! 



 

 




