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1. Opening 
Willem heet een ieder welkom. Een vergadering met een zwart randje. Dit vanwege het noodlottig 
ongeval met dodelijke afloop. Toch willen we de vergadering door laten gaan.  We starten met een 
minuut stilte ter nagedachtenis aan Ids. 
Er zijn een aantal afzeggingen. 
 

2. Mededelingen 
verder geen mededelingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Erelid Koop Koopstra heeft een geldbedrag overhandigd van de opbrengst van de vlaggen. Er zijn 
nog vlaggen voorradig en te koop. 
 

4. Verslag voorjaarsvergadering 2016 
Er zijn vragen omtrent het onderhoud van de Dikke Beam. Er zijn in het verleden afspraken 
gemaakt tussen gemeente, eigenaar en PB. Er zijn echter geen stukken van. De boom is 
beeldbepalend voor het dorp en hierin is een taak voor PB. 
 

5. Presentatie Dorpsvisie 
Op verzoek van de gemeente is de Dorpsvisie vernieuwd. De Dorpsvisie is inmiddels af. Credo 
binnen de Dorpsvisie is “samenleven is samendoen”.  Er is gewerkt binnen een 5-tal thema's. 
De vormgeving is verzorgd door Jouke Rob Bouma. Het ziet er fantastisch uit. Ook woord van 
dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen om tot dit product te komen. 
 
    6. Rondvraag 1e ronde: 
 
Tjalke vraagt of de vergadering in het Fries mag i.p.v. Nederlands. 
 
Excelsior 
Bestuur van Excelsior is uitgenodigd. Excelsior valt binnen de Dorpsvisie onder cultuur. De 
boodschap die Excelsior hier wil melden is dat ze graag zouden zien dat er meer aandacht wordt 
besteed aan muziek. Het is voor Excelsior moeilijk om binnen Hoornsterzwaag te bestaan. Het is 
een open vraag aan het bestuur van PB om hen te ondersteunen in het voortbestaan. 
 
Bij de Leijwei-Sint Magnuswei. 
Er staan geen strepen op de weg. Er is een groot hoogteverschil tussen de weg en de berm. Dit 
zorgt ieder jaar voor gevaarlijke situaties. Deze weg is dringend aan onderhoud toe. Annie Stelma 
kijkt op de planning wanneer het onderhoud/asfalteren van deze weg gedaan wordt. Het gaat om 
een 60 km. Zone. Er wordt veel te hard gereden en er is het verzoek dat er meer controle wordt 
uitgevoerd. 
Fietspaden – Cor de Vries: 
In de Dorpsvisie wordt toerisme en recreatie genoemd. Hij mist hierin het herstel van de “oude” 
fietspaden. Met een mountainbike is het goed te doen, maar doordat het dichtbegroeid is, zijn de 
paden slecht begaanbaar. Advies van Annie Stelma is om met een groep mensen hier een plan op 
te maken. Als het plan er ligt, kan er gezocht worden naar financiering. 
 
Baggeren Welkoop tot Hommedraai: 
Hierover is contact geweest door PB met het Wetterskip. Zij vinden dit niet noodzakelijk om hier 
actie te ondernemen. Het Wetterskip maakt een berekening van de doorstroom die noodzakelijk is. 
Zolang dit gehaald wordt, gaan ze niet baggeren uit financieel oogpunt. Wanneer er gebaggerd 



wordt, is de kans groot dat het invloed heeft op de wal, instortingsgevaar. 
 
Fonteinen: 
Moeten we dezen verplaatsen, wegdoen? Ze kunnen niet spuiten vanwege de bagger. Er zijn ook 
klachten geweest over water van de fonteinen op de ramen. Het voorstel is 1 verplaatsen naar 
Welkoop en 1 naar Hertenkamp. 
 
Verlichting fietspad PW Janssenweg; 
Hier is het erg donker. Eerder was er een proef met lichtgevende belijning. Dit was geen succes. 
Kinderen moeten er langs als ze van het sportveld komen. Kinderen fietsen nu op de weg omdat 
ze het fietspad niet kunnen zien. 
Annie Stelma noemt dat er momenteel een proef gaande ins in Oudehorne. Ze gaat navraag doen 
of dit ook op de PW Janssenweg gebruikt kan worden. Binnen de gemeente wordt dit gerekend als 
buitengebied en ook zo benaderd binnen het verlichtingsplan. Gezien het feit dat het hier de 
aanfietsroute naar de sportvelden betreft, is dit niet handig. 
 
7. PAUZE 
 
8. Vluchtelingenwerk 
Irma van Vluchtelingenwerk komt vertellen om duidelijkheid te geven over de gang van zaken 
rondom vluchtelingen. Samen met vrijwilligers Jan en Koen. 
Iedere gemeente in Nederland moet een aantal vluchtelingen huisvesten. Dat heet taakstelling. 
Het aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. 
Als een vluchteling een status krijgt en dus in Nederland mag blijven, krijgen ze een huis 
toegewezen. Hierin hebben ze geen keuze en ze kunnen niet weigeren omdat ze het huis niet 
mooi vinden of omdat familie elders woont. 
De spullen die ze hebben bestaan uit hooguit wat ze kunnen dragen tijdens hun vlucht. De spullen 
die ze “krijgen” komen uit een lening van de gemeente. De kreet dat ze “alles” krijgen, klopt dus 
niet. Witgoed wordt nieuw gekocht omdat ze een 2e hands niet handig is, mocht het stuk gaan 
kunnen ze niet vervangen omdat de hele lening op gaat aan benodigdheden. 
Ze zullen moeten inburgeren. Als ze dit niet doen binnen drie jaar, moeten ze het opleidingsgeld 
van € 10 000 terug betalen. 
De mensen hebben heel andere gewoonten. Dit stuit nog wel eens op onbegrip bij omwonenden. 
Bijvoorbeeld sint Maarten, zuinig met water bij warmte. Dan hebben we nog groot verdriet doordat 
ze uit de oorlog komen en vaak familie hebben moeten achterlaten in onveilig gebied. 
Binnen een klein dorp zijn de vluchtelingen niet anoniem, iedereen kent ze en hun situatie. Dit in 
tegenstelling tot een grote stad. 
Jan vertelt over zijn werk als begeleider van vluchtelingen in Akkrum. Hij geeft een aantal 
voorbeelden van casussen uit de praktijk die hij heeft meegemaakt. Compliment aan de gemeente 
voor hun meewerkende houding. 
Koen de Groot uit Nieuwehorne begeleidt de mensen die in Jubbega een huis hebben gekregen. 
Gaat om twee mannen op K. Molweg en Buntgras. De ene heeft een neef van 12 in huis. De ene 
man komt uit Aleppo, zijn vrouw en kinderen daar zijn weggebombardeerd. De andere man 
probeert zijn gezin terug te krijgen. Vraag is aan de gemeenschap om deze mensen te 
ondersteunen, begrip te hebben. Bij klachten aan de bel trekken bij Vluchtelingenwerk. 
Vanuit de zaal komt de vraag waarom er van tevoren geen voorlichting is geweest. Bokko Jan 
Huitema van Caleidoscoop vertelt dat dit vanuit de Wet op de Privacy niet mag. 
 
9. Toelichting verschillende projecten: 

a. Jeugdwerk- 
Wietske heeft een groepje actieve vrijwilligers die het leuk vindt om dingen te organiseren in de Stoater. 
Binnenkort Kerstgala. Er is een Facebookpagina waar staat wat er wanneer georganiseerd wordt. Extra 
vrijwilligers zijn welkom. 

b. HNI 
Greet Musch doet het woord namens Pieter Hessels. 

c. Hertenkamp 



  er is een nieuw tegelpad. Er zijn klachten over mank hertje. Deze heeft gebroken poot  
  gehad. Volgens de veearts heeft het dier geen pijn. De vijver moet uitgebaggerd worden, 
  dan kan de fontein er in. 

d. Expansie 2017 
  Ate Eijer doet het woord. Het wordt een festival. De beurs in niet meer haalbaar. Het logo is 
  gewijzigd. Het fugeltsje is er in verwerkt. Voorverkoop doorloopkaart start in januari. Hoe 
  eerder men de kaart aanschaft, hoe goedkoper. Locatie is Schoolstraat. Men verwacht rond 
  de 25000 bezoekers. Een plein met daaromheen activiteiten. Meerdere tenten, 1 hoofdtent. 
  Horecacommissie , evenementencommissie, artiestencommissie, terreincommissie,  
  kaartverkoopcommissie (via ticketservice), pr commissie (studenten van Hall),   
  jeugdcommissie. Er zijn verschillende thema dagen. Contracten zijn getekend met de  
  artiesten. Feedback vanuit de zaal is om rekening te houden met decibels voor bezoekers. 

e. Documentatiecentrum 
  eind oktober was thema-avond over het bedrijfsleven. Op 17 december wordt er een  
  historische markt georganiseerd waar van verschillende dorpen de historische verenigingen 
  zichzelf komen laten zien. Gratis toegang. Er zijn binnenkort weer kalenders te koop in de 
  bibliotheek en Coop. 

f. Voortgang glasvezel buitengebied 
  Greet Musch vertelt dat er al 3 jaar gewerkt wordt om glasvezel te organiseren. Dit heeft tot 
  niets concreets geleid. In de provincies Drenthe en Overijssel is het wel gelukt tegen een 
  kleine lening. Witte gebieden hebben telefoonkabel, Grijze gebieden hebben coax.  
  Maandagavond is er weer een samenkomst en hoopt men meer te weten. 

g. Woningbouw (appartementen) 
  Linze heeft het woord. PB is uitgenodigd door de gemeente om in gesprek te gaan over de 
  bouwgrond. Vraag is aan de aanwezigen of er belangstelling is voor appartementen. Dit 
  komt ook aan de orde in de Dorpsvisie.   
 
10. oproep nieuw bestuurslid PB 
In mei is er afscheid genomen van Sjoerd Rozenberg en Tjalke Oosterbos. Inmiddels is Age Hartsuiker 
toegetreden tot het bestuur. Vraag aan leden of men het eens is met Age in het bestuur. Rene Jelsma zal 
ook toetreden. De oproep blijft voor nieuwe bestuursleden.  Linze zal in het voorjaar 2017 aftreden. Het 
liefst willen we een bestuurslid afkomstig van Derde Sluis gezien de huidige samenstelling. 
 
11. W.V.T.T.K. 
Wietse Koopmans komt naar voren. Taxibedrijf Koopmans heeft het erg zwaar gehad door het verlies van 
het WMO vervoer aan taxi Witteveen. Mede door de steun van de inwoners van Jubbega- Hoornsterzwaag. 
Als dank hebben ze € 500 geschonken om te besteden aan de inwoners. 
 
Jelle Zoetendal: 
 
Wil nogmaals stilstaan bij de nabestaanden en ook de besturen van de voetbalvereniging en ook de 
brandweer die betrokken was. Oproep om elkaar in het oog te houden en dat de gemeente wil steunen als 
dat nodig is. Bijvoorbeeld de meitinker. 
 
 
 
Beeldkwaliteit: 
Komend jaar wordt er gekeken naar hoe de omgeving wordt beleefd door de inwoners. 
 
Dorpsvisie: 
Jelle is blij met de Dorpsvisie. De zorg is goed en bruikbaar beschreven. Dank voor het mooie werk. 
 
12. Rondvraag (tweede ronde) 
– Tjalke vraagt een kunststof bankje bij de Tunen.  Willem en Tjalke gaan de bankjes nog langs. 



 
– De jeugd heeft volgens Tjalke vernielingen aangebracht aan de Playground. Er zijn in Jubbega twee 

speelplekken die door bewoners geïnitieerd werden en door gemeente gefinancierd.  In de praktijk 
worden deze speelplekken niet onderhouden en niet gedragen door dorpsbewoners. Als men zich 
“eigenaar” voelt van faciliteiten zal men er zuiniger mee omgaan. 

– Een poos geleden waren er klachten over rommel bij het bruggetje in bosje bij Welgelegen. Toen is 
dit opgeruimd en benoemd op Facebook. Dit heeft gewenst effect gehad. 

– Wanneer het bij rommel of vandalisme een structureel probleem betreft, graag melden bij Wobbe 
Bijlsma en/of jongerenwerkster. 

 
13. Sluiting 
 
 
Voorjaarsvergadering: 14 maart 2017 


