PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG
datum:
aanvang:
locatie:

14 november 2017
19.45 uur
de Kompenije

1. Opening:
Er is een grote opkomst vanavond.
2. Mededelingen:
Er zijn een paar afzeggingen: Klaas Besseling, Johan Noordenburg, Haaije Bosma, Wietske
Hoekstra, Ymkje Hoekstra
Donker fietspad PW Janssenweg:
Er zijn twee lantaarnpalen geplaatst, dat is niet voldoende. In maart is er een delegatie van de
gemeente wezen kijken. Ze waren het erover eens dat er een oplossing moet komen. In Oudehorne
zijn proeven uitgevoerd met lichtgevende belijning. Daar waren we van onder de indruk. We heeft
men licht nodig op de fiets. Er is afgesproken dat deze belijning over de middenas van het fietspad
wordt aangebracht.
Dit zou voor de winter gedaan worden. Hier wordt nu aan gewerkt.
Fietspad naar Welgelegen:
Hier is een klacht over gekomen en melding gedaan bij de gemeente. Hier is inmiddels al een
verbetering aangebracht.
Het gat van Jubbega:
Dit is nog niet hersteld. Annie Stelma merkt op dat hier al heel vaak over geklaagd is. Het komt van
de afwatering van de huizen. In de oorspronkelijke plannen zou de wijk hersteld worden. Dit is nu
niet meer verstandig, zal ook discussie opleveren vanuit de aanwonenden. Annie stelt voor om er
een hek omheen te plaatsen zodat het geen onveilige situatie meer oplevert.
3. Ingekomen stukken:
Kees Wijnbeek heeft een vraag neergelegd over AED's in het buitengebied. Pieter Hessels laat
weten dat dit ook bij buurtvereniging “de Dikke Stien” hier mee bezig is. We hopen door de
buurtverenigingen hierin te betrekken tijdens de volgende vergadering met concrete berichten te
komen.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering:
Fonteinen:
Deze zijn nog niet geplaatst. Die voor het hertenkamp heeft onderhoud nodig, die bij de Welkoop
kan geplaatst worden. Zullen vrijwilligers voor nodig zijn.
Hertenkamp:
De vijver is voor de helft uitgebaggerd, de fontein zou geplaatst kunnen worden. De vijver is troebel
en vies door algen. Het streven is dat de fontein voor de lente geplaatst kan worden.

Asfalteren Sint Magnuswei:
Er is een vraag om dit naar voren te schuiven vanwege de staat van de weg. Dit staat bij de
gemeente op de planning in 2019. Tot die tijd zal het door de gemeente onderhouden worden door
het op te lappen. De Bij de Leijwei is ook problematisch en met name voor fietsers en voetgangers
zorgt het voor gevaarlijke situaties.
Excelsior:
Het bestuur van Excelsior is blij dat ze in de vorige notulen genoemd worden. Het heeft echter geen
gewenst resultaat opgeleverd. Het korps voelt weinig draagvlak in het dorp. Vanuit de zaal wordt
ingebracht dat het korps altijd op een wagen zit ipv te lopen. Dit heeft te maken met de leeftijd van
de korpsleden.
Lelies:
Hoe zit het met lelies vlakbij de bebouwde kom. Tino vd Ven weet hier meer van mbt regelgeving.
Er bestaat geen regelgeving over de minimale afstand tot het dorp ivm het spuiten van
bestrijdingsmiddelen. Eerder is hier door de gemeente Heerenveen onderzoek naar gevoerd. Het
gaat hier om landelijke regelgeving.
5. Rondvraag
Er zijn geen vragen
6. Voortbestaan van het Vervenershuisje
Dit huisje is in het bezit van Dhr. Van Noordenburg. Het dorp heeft zich in 1991 ingezet tot het
behoud van dit huisje. Er is toen een contract afgesloten voor 30 jaar met het toenmalige bestuur
van PB. Dit contract loopt in mei 2021 af. Op dit moment is er geen huurder. Er is een groepje wat
heeft geopperd om er een theetuin op te starten. Echter willen ze dit niet opstarten wanneer het in
2021 afloopt.
De eigenaar vindt het vervelend dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het onderhoud van
de dikke beam. Voor het onderhoud van deze boom is hij verplicht om een specialistisch bedrijf in
te schakelen. Dit zal hoge kosten met zich meebrengen. Er is contact geweest met de stichting die
zich ontfermd over zulke beschermde bomen. Er zijn wel subsidies voor aan te vragen.
Echter heeft de eigenaar te kennen gegeven dat hij na het aflopen van het contract weer zelf wil
beschikken hierover en tot sloop over wil gaan.
-Er wordt genoemd dat er onderzocht zou moeten worden hoe groot de waardevermindering van het
naastgelegen huis van de eigenaar is wanneer het huisje blijft bestaan. Ook het Vervenershuisje zal
dan getaxeerd moeten worden.
– is er onderzocht of het huisje door het dorp aangekocht zou kunnen worden? Wethouder
Jelle Zoetendal vertelt dat het hier gaat om een particulier. Gemeente zou wel gesprek aan
willen gaan met beide partijen.
– Het is duidelijk dat er in het dorp voldoende draagvlak is om het huisje te behouden.
– In gesprek blijven zal meer opleveren dan (dreigen met) juridische stappen.
– Tijdens de voorjaarsvergadering zal dit punt weer op de agenda komen.
7. Pauze
8. Toelichting verschillende projecten:
a) Jeugdwerk: Wietske Hoekstra is niet aanwezig. Het streven is dat er iedere maand een actviteit is.
Er zijn echter slechts 2 vrijwilligers en er ligt dus het verzoek om mensen op te roepen te helpen in
de Soos.

b) HNI: Pieter Hessels: Het bestuur van HNI is in gesprek met de gemeente met een aantal
verzoeken. De markt is georganiseerd door een externe partij vanwege gebrek aan medewerking. Ze
hebben een enquete verstuurd naar de ondernemers of ze behoefte hebben aan een festival. Slechts
de horecabedrijven hebben hier gehoor aan gegeven waarop HNI heeft besloten te stoppen met de
organisatie vanwege gebrek aan draagvlak. Mochten er partijen zijn die de organisatie op zich
willen nemen, kunnen ze eventueel bij NHI aankloppen. De veteranenmotorenrit die altijd tijdens
de braderie georganiseerd werd zal overgenomen worden door het W.A.T.
Vraag vanuit de zaal is dat de HNI moeilijk te vinden is online. De website van het HNI is al een
gesprekspunt binnen het bestuur.
c) Hertenkamp: weinig nieuws, genomineerd voor een Zilveren Duim.
d) Documentatiecentrum: heeft een goed jaar gehad met als hoogtepunt de herdenking van
tante Kee in de zomer in kerkje Schurega. Eind oktober is er een avond georganiseerd met
als middelpunt het zwembad.
e) Voortgang glasvezel buitengebied: Provincie Friesland heeft de aanleg gegund aan Kabel Noord.
Binnen drie jaar zijn ze verplicht volgens contract om te zorgen dat heel Friesland over glasvezel
beschikt. Voor mensen die op de hoogte gehouden willen worden, DFM heeft een website en geeft
nieuwsbrieven en mails uit met de laatste stand van zaken. DFM staat voor De Frieske Mienskip
f) Woningbouw: het betreft hier de lokatie van de oude school de Feart. Vanuit de bestuur van PB
zijn we vrijblijvend in gesprek gegaan met van Wijnen. Zij hadden wel ideeën die we verder willen
bespreken met de gemeente. Het heeft dus onze aandacht. We willen ons richten op sociale
huurwoningen, koopappartementen en woningen die voor de zorgbehoevenden aangepast kunnen
worden.
g) Nieuwe website: De nieuwe website is in de lucht. Het is een frisse site. Hierop zullen ook alle
activiteiten in het dorp gezet worden. We willen een nieuwsbrief rond laten gaan via deze website.
Deze website en ook Facebook zal steeds meer gebruikt worden om te communiceren. Uit de zaal
wordt genoemd dat men de terugkoppeling mist van zaken die hier in de ledenvergadering genoemd
worden. Er wordt gezegd dat het bestuur er op terugkomt, maar ze missen hierin de communicatie.
h) feestverlichting: Er is overleg geweest met het bestuur van HNI over de feestverlichting. Er
liggen plannen voor nieuwe verlichting in het centrum, kerstbomen op verschillende plekken in het
dorp, ook in Hoornsterzwaag. Er zullen in totaal 7 kerstbomen geplaatst worden. Dit wordt
bekostigd door PB en HNI samen. Er zal nieuwe feestverlichting aangeschaft worden wat ook voor
andere doeleinden gebruikt kan worden. De verlichting boven de vaart van Hommedraai tot 3e wijk
wordt verzorgd door de buurtvereniging aldaar.
Voor het plaatsen van de bomen die aangekocht worden via de supportersvereniging van VV
Jubbega zijn vrijwilligers nodig. Ze kunnen zich opgeven bij Henk Blokstra of Tjalke Oosterbos.
9. Oproep nieuw bestuurslid:
De zittingsperiode is naar 5 jaar gegaan ipv 7 jaar. We hebben nog een vacature open. Dus mocht
men willen of iemand kennen, meld je aan.
10. Nieuwjaarscheque:
Ieder jaar wordt er tijdens de nieuwjaarsreceptie een gift gedaan aan een initiatief binnen het dorp.
Vraag aan de leden is of ze ideeën hebben van organisaties waarvan ze vinden dat het goed besteed
is.
Een idee wat genoemd wordt is om de mensen van de organisatie van het Expansiefeest in het
zonnetje te zetten.
11. W.V.T.T.K.

12. Rondvraag: (tweede ronde)
Het geld van taxi Koopmans:
Hiervan zal een evenementenbord geplaatst worden. HNI zegt toe dat zij hier ook al eens mee bezig
zijn geweest en daarom hier € 500 aan mee willen betalen.
Iepenloftspul:
Hoe zit het met het terrein in het bos wat gebruikt gaat worden voor het iepenloftspul. In principe is
dit door de gemeente eerst beschikbaar gesteld voor het iepenloftspul. Afhankelijk hoe dit loopt, zal
er gekeken worden of deze plek in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.
Sinterklaassprookje:
Vanuit PB is er een bijdrage van € 500 gedaan aan het Sinterklaassprookje.
Verlichting PW Janssenweg:
Er is te weinig verlichting. Er staan slechts twee lantaarnpalen met groene verlichting. Nu fietst de
jeugd op de weg omdat het fietspad zo donker is. Het is de route waar jonge kinderen langs moeten
fietsen. Annie Stelma noemt het verlengde bebouwde kom omdat het een sportroute is.
Dit speelt nu al jaren en geeft gevoel van onveiligheid.
Kruising Gorredijksterweg bij JB Kanschool:
Wat hier onhandig is, is dat er een klein stuk waar geen bebouwing is men 80 km mag rijden.
Vervolgens vlak voor de school begint het 60 km gebied terwijl het verkeer net is opgetrokken en
daardoor te hard rijdt langs de school. Het betreft hier een bijzondere situatie met een school langs
een provinciale weg.
Fietspad bij Wietse Mulderreed:
Is dit een fietspad van de gemeente of van Staatsbosbeheer? Er zijn meer halfverharde fietspaden in
de gemeente. Jelle Zoetendal wil graag dat de gemeente hier via PB van op de hoogte wordt gesteld.
Zij kunnen dan snel uitzoeken of het hier een fietspad van de gemeente of van Staatsbosbeheer
betreft.
13. Afscheid bestuurslid PB
Petra van Dijk zwaait af, termijn van 7 jaar zit er op. Vanuit het bestuur bieden we een bloemetje en
fles wijn aan. De gemeente biedt 2 theaterkaartjes aan.
14. Sluiting

