


Centrumplan bijna definitief. Binnenkort 

bomenkap en baggeren. 
Informatieavond op  woensdagavond 14 december 20.00 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 dec. 

 

Wilt u nu al vast meer informatie kijk dan ook op : 

https://www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/centrumvisie-

jubbega/ 

 

Bomen kap en baggeren 

Begin december 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. De meeste 

vissen in het stuk water van de vaart in het 

centrum zijn er inmiddels door vrijwilligers 

uitgehaald en elders weer uitgezet. 

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 

 

fsluiten 

 

 

Met klein groen rondje aangegeven: te planten 

bomen 

 

 

Eerst de kabels en leidingen en dan herinrichten 

Begin volgend jaar 2023 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 

 

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.  

 

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! 

 

De kerngroep Jubbega centrum.PB Jubbega Hoornsterzwaag, Ondernemersvereniging 

HNI, gemeente Heerenveen 

https://www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/centrumvisie-jubbega/
https://www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/centrumvisie-jubbega/


Sinterklaasintocht  
Een grote menigte stond 

de goedheiligman op te 

wachten 19 nov. j.l.  

 Per bootje door de vaart 

arriveerde de 

goedheiligman bij de 

parkeerplaats op de 

overkluizing. De 

brandweer verleende 

assistentie, bedankt dat 

jullie er weer waren 

tijdens dit kinderfeest.  

 

 Rob Broers heette de Sint 

welkom namens 

Plaatselijk Belang. 

Fleurich Fierder bedankt 

voor de hulp die jullie 

ieder jaar weer bieden 

aan de Sint en zijn Pieten. 

Het was weer geslaagd, al was het wel wat aan de frisse kant, misschien ook mede door 

het wat latere tijdstip. Naderhand nog met de Sint of Olaf en Elsa op de foto en het feest 

was compleet. 

-------------------------------------------------------------------- 

carbid schieten en het nieuwe jaar 
knallend afsluiten met het k.o.m. 
 
Locatie:  kruising P.W. Janssenweg/Bramenstraat  
tegenover de bushalte. 
De toegang: gehele dag gratis en toegankelijk voor iedereen! 
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 carbidschieten.  
Ondertussen is er op het terrein een feesttent met bar 
aanwezig waar muziek wordt gedraaid. Op het terrein is er 
gelegenheid om een warm kopje koffie en/of thee te halen en 
een kopje snert en/of een broodje rookworst. 
 
Na het carbidschieten wordt het gehele terrein afgesloten. Om 
23.30 uur wordt de feesttent weer geopend en willen ze graag 
met zijn allen het jaar inluiden tot in de late uurtjes! KOM dus 
allemaal gezellig op zaterdag 31 december langs bij het ‘Ald en 
nij’ evenement van het K.O.M en ga met zijn allen proostend het nieuwe jaar in! 
-------------------------------------------------------------------- 

HOUT AKTIE BETREFFENDE BOMENKAP CENTRUM / VAART 
• Alleen voor pb leden en aanmelden voor 14 dec 

• 1 gezaagde boomstam per adres 

• Zelf afhalen op nader te noemen  

datum (afhankelijk van start kap) 

• Meer aanmeldingen dan hout > loting 

• Adressen in het centrum langs de  

vaart hebben voorrang 

• Hout alleen voor eigen gebruik (geen handel) 

• Mail: secretariaat@jubbega-hoornsterzwaag.frl  ovv naam, adres en tel. 




