


Centrumplan bijna definitief. Binnenkort 
bomenkap en baggeren. 
 

Informatieavond op  woensdagavond 14 december in De Kompenije.  
 
Het definitieve plan voor de herinrichting van Jubbega Centrum is bijna klaar. De laatste 
details worden of zijn inmiddels besproken met een aantal betrokken omwonenden en 
bedrijven. Daarna kan het kernteam van vertegenwoordigers van Jubbega en de 
gemeente een klap geven op het definitieve ontwerp. Met dit ontwerp wordt de 
aanbesteding ingezet. Voordat het echt zover is organiseert Plaatselijk belang, HNI en de 
gemeente een bijeenkomst waar het hele plan met alle details nog eens wordt uitgelegd. 
Dit vindt plaats op: 

woensdagavond 14 december 
om 20.00  uur in de MFA De Kompenije. 

 
Wilt u nu al vast meer informatie kijk dan ook op : 
https://www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/centrumvisie-
jubbega/ 
 
Met het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor centrumvisie Jubbega 
wordt het volgende gebied aangepakt. Dit is het gebied dat met rood is omlijnd.  
 

 
 
Bomen kap en 
baggeren 
Rond 15 november 
gaat het Wetterskip 
al vast los met het 
kappen van de 
bomen. Daarna 
volgt het baggeren. 
Hoe en wanneer dit 
precies in zijn werk 
gaat, wordt door 
Wetterskip met de 
belanghebbende 
bewoners 
gecommuniceerd. 

Plaatselijk belang regelt de verdeling van het gekapte hout. Op de tekening staat 
aangegeven welke bomen worden gekapt en waar nieuwe bomen (die niet plakken!) 
worden geplant.  
 
Met rood wit kruisje aangegeven: te kappen bomen 

 
 



Met klein groen rondje aangegeven: te planten bomen 
 

 
 
 
Eerst de kabels en leidingen en dan herinrichten 
Eind november/ begin december 2022 starten de nutsbedrijven met de werkzaamheden 
voor netverzwaring, verbetering en vernieuwing van kabels en leidingen in het gebied 
van de herinrichting. Dit betreft zowel elektrisch, gas als water. Dan wordt steeds in 
fasen nieuwe leidingen en kabels gelegd. Die worden vervolgens gecontroleerd en daarna 
worden de betreffende percelen aangesloten op het nieuwe net. Als dat klaar is en werkt, 
dan worden de oude kabels en leidingen verwijderd. De betreffende bewoners en 
bedrijven krijgen ongeveer drie weken voordat de werkzaamheden bij hen plaats vinden 
bericht hoe alles precies in zijn werk gaat. De firma Baas voert de werkzaamheden in 
combinatie namens de nutsbedrijven uit.  
 
Hoe komt het nu precies ? 
Als de werkzaamheden aan kabels en leidingen klaar zijn, kan de weg er uit en kan het 
geheel opnieuw worden ingericht. Ook dit gebeurt in fasen en start ongeveer in mei 
2023. Natuurlijk staat hierbij voorop om zoveel mogelijk overlast te voorkomen, maar “it 
moat raar foardat it moai wurdt”. De aannemer zal te zijner tijd veel aandacht besteden 
aan bereikbaarheid en communicatie.  Hoe alles er precies uit gaat zien, dat wordt op 
woensdagavond 14 december om 20.00 uur in MFA De Kompenije uitgebreid toegelicht 
aan de hand van een 3D presentatie, kaarten en tekeningen. Iedereen is hierbij van 
harte welkom.  
 
Tot dan. 
 
De kerngroep Jubbega centrum. 
PB Jubbega Hoornsterzwaag, Ondernemersvereniging HNI, gemeente Heerenveen 
 
 

Tijdens de a.s. ledenvergadering van Plaatselijk 
Belang op 15 november zal er een presentatie zijn 
van Anne de Jager van de Veiligheidsregio Fryslân 

 

DUS ZET DEZE DATUMS VAST 
IN DE AGENDA! 

 
15 november Alg. ledenvergadering Pl.  Belang 

14 december Uitgebreide toelichting 
centrumplannen! 

 



ACTIVITEITEN IN DE KOMPENIJE UITGELICHT:  

KLAVERJASSEN Iedere week wordt op de woensdagavond door bijna 30 spelers een kaartje gelegd. 

Er is een onderlinge competitie,  inleg € 3,50 (de ene week vindt het kaarten plaats in De Kompenije 

en de andere keer in De Koppenjan). 

AMBACHTELIJKE KOMPENIJE HAP 2-wekelijks op vrijdag (28 oktober, enz.) kun je een warme 

maaltijd ophalen.  Heerlijke wintergerechten zoals stamppot, snert, maar ook de Kip Teriyaki is 

inmiddels zeer geliefd. Vooraf bestellen en dan ophalen tussen 17-18 uur. Het menu wordt 

gepubliceerd via Facebook.   

BINGO; iedere 2e vrijdag van de maand organiseert ‘De Rollende Balletjes’ een bingo met heel  veel 

prijzen, en vaak één grote geldprijs. Beproef je geluk en beleef een fanatieke, en gezellige avond met 

een hapje en een drankje.   

BILJARTEN; je ziet ze niet, maar op maandagavond en donderdagavond wordt er flink gespeeld. 

Biljarten doen ze  ook iedere week bij Kafee de Turf. 

Verder huisvesten we o.a. de volleybal, korfbal, kaatsen, voetbal, PKV, Fugelwille, Yoga, Bridge, toneel, koor, 

vrouwenvereniging, dokumentaasjesintrum, EHBO, Lotus, koersbal, dansen, freerunnen, lijnclub, modelspoor, 

trekzak, soos, trimclub, volksdansen, fotograaf, diëtiste, Klasse Inzicht, bloedprikken, consultatiebureau, fitness, 

fysio,  dierenarts, Flex, logopedie.  

Wil jij ook wat organiseren? Voor kinderen knutselen, of een kinderdisco? Of een pubquiz, of een 

toernooi, een winteravond in kerstsfeer? Wil je een optreden verzorgen, of een cursus geven of een 

thema bespreken? Kom langs, dan bespreken we de mogelijkheden! 

Kijk op www.dekompenije.nl voor de agenda en de contactgegevens van de verenigingen.  

Wekelijks georganiseerd door: 

Dinsdagmiddag 14-15 uur Sociaal Juridische Hulpverlening in de bieb, met vragen over een 

uitkering, aansprakelijkheden, geschillen, of een ingewikkelde brief. 

Dinsdagmiddag en Vrijdagmiddag is de bibliotheek open, ook als IDO Informatiepunt Digitale 

Overheid. Als je er digitaal niet uit komt en vragen hebt, bijv. over DigiD, belastingen, werk en 

toeslag, rijbewijs, AOW aanvragen, boetes, etc. etc.  

In de Alde Stoater:  

- Woensdagochtend kun je kinderkleding en speelgoed (tot 12 jaar ruilen), onder het genot 

van koffie/thee en onderling lekker kletsen over je kinderen of praktische vragen. 

- Donderdagmiddag: Samen Zijn, oftewel een creatieve middag met een spel of  

knutselwerken op divers terrein vanaf 40+jr.  

- Vrijdagochtend: ‘Boekje met een koekje’, samen lezen met je jonge kind.   

Vrijdagmiddag  sportmoment met de jongerenwerkers in de gymzaal.   

Digitaalhuis; elke dinsdagavond in de bibliotheek beter leren omgaan met taal of digi-taal.  



Activiteiten van het O.W.G.  

Elke Woensdagochtend koffie-uurtje, 10 uur en de eerste 

woensdag van de maand is er een koffie-uurtje-EXTRA . 

Iedere vrijdag tussen de middag Samen Eten, om 12 uur met elkaar genieten van een heerlijke 

warme maaltijd en een toetje. Opvallend is dat hier 2 x zo veel gegeten wordt als thuis! Dat zegt wat 

over de gezelligheid.  

De Bingo van het OWG is iedere eerste zondag van de maand, met aansluitend een eenvoudige 

maaltijd.  

Doarpsiten is 1 x per maand; Zeer bekend zijn de uitgebreide menu’s met vaak een speciaal thema. 

Dat is met elkaar ‘lekker ite en geniete’ in een speciale sfeer.  

Repaircafé de eerste vrijdagmiddag van de maand. Voor een kleine symbolische bijdrage repareren 

vrijwilligers diverse huishoudelijke apparaten. Dat leidt vaak tot grote vreugde omdat bijv. een 

televisie, koffiezetter, of tuingereedschap weer gebruikt kan worden.   

Ouderen soos 1 x per maand een programma, vaak met muziek. Deze middagen zorgen altijd voor 

een volle zaal, en een goede stemming.  

Koersbal, een spel met veel onderlinge strijd en opvallend is dat er altijd veel gelachen wordt. Wil je 

dit een keer proberen? Kom maar eens langs op dinsdagochtend of donderdagmiddag en probeer de 

niet-ronde-bal  tóch op koers te houden.  

Wilt u er niet uit, maar liever thuis een keer bezoek of een telefoontje? U bent niet de enige! 

Schroom niet en neem gerust contact op met 06-53939634. 

Sinterklaassprookje uitvoering op 24 & 25 november 

Dit jaar nemen we je mee op het piratenschip Kapsones waar piraten een plan 
bedenken om hun lege schatkist te vullen. 

 
Ze toveren het schip om tot cruiseschip om er 
passagiers mee te vervoeren maar willen deze ook 
beroven en daarna op een onbewoond eiland achter 
laten. 
Wat ze alleen niet weten is dat er een verstekeling aan 
boord is geklommen die naar een eiland zoekt om er 
een speciaal leuk kindereiland van te maken. Hij heeft 
hiervoor een apparaat om dit eiland te vinden. 
Hoe dit allemaal gaat en uiteindelijk afloopt zie je in 
dit spannende, muzikale en humoristisch sprookje. 
 

24 & 25 November 2022 
om 20:00u in het Kompenije theater 

Kaarten €5,00  te bestellen bij 
sinterklaassprookjejubbega@gmail.com 

         Betalen kan aan de kassa. 




