PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG
datum:
aanvang:
locatie:

20 november 2018
20.00 uur
de Kompenije

1) Opening
Rene Jelsma opent de vergadering. Welkom aan Jelle Zoetendal, Annie Stelma, Tjalke
Oosterbos(erelid)
2) Mededelingen
− onderdeel projecten is deze vergadering ingekort. Eventueel kan men bij de
2e Rondvraag zaken hiervoor delen.
− We zijn bezig met het vernieuwen van het Huishoudelijk reglement en de
Statuten.
− We zijn bezig met het organiseren om de contributie te kunnen betalen via
automatische incasso
− Het geld voor de nieuwjaarscheque gaat dit jaar naar de Ijsbaanvereniging
− Mochten mensen de Nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen ze dit kenbaar
maken.
3) Ingekomen stukken
– Vanaf Facebook hebben we een uitnodiging van de gemeente Heerenveen voor
een meedenkavond voor het bouwen en wonen op het bouwterrein van de Feart.
4) Verslag voorjaarsvergadering 2018
− Er zouden lichtmasten worden verwijderd. Dat is ook gebeurd, maar de verkeerde
palen (die nog brandden) zijn ook meegenomen. Annie merkt op dat het erg
jammer is dat dit nu na een half jaar pas aan het licht wordt gebracht. Het is
inmiddels opgelost.
− Er werd gevraagd om vrijwilligers om met de jeugd activiteiten te ondernomen.
Het is ons niet bekend of er vrijwilligers gevonden zijn. Er zijn bij het bestuur
geen klachten meer gekomen over de jeugd.
5) Nieuwe statuten – huishoudelijk reglement
6) Wethouder Jelle Zoetendal vertelt over:
− omgevingsvisie en plannen Dorpskern:
De gemeenten moeten een omgevingsvisie schrijven en daaromheen een
omgevingsplan. Dit moet 2021 gemaakt zijn. Dit moet in samenspraak met de gehele
omgeving. De eerste stap is het inventariseren welke plannen er liggen.
Klimaatverandering, natuur, vergrijzing moeten onder meer in beeld worden gebracht.
Voor Jubbega ligt hierin het opknappen van de Dorpskern. Hier is al geld voor
gereserveerd vanuit het fonds vitale kernen. Het is nu aan PB, HNI en de inwoners om
hiervoor met plannen te komen.
Er is bedacht om dit van onderaf te doen. Vanuit de wensen en gedachten van de

inwoners. We willen met zo'n 100 inwoners in gesprek hierover. Begin volgend jaar
willen we hier mee starten.
− woningbouw plan de Feart
De gemeente heeft nog steeds dit stukje grond beschikbaar voor woningbouw. Komende
maandag wil de gemeente inwoners vragen om mee te denken hierover. Om met ideeën
te komen. Een onderzoeksbureau zal hiermee aan de slag gaan.
Er wordt opgemerkt dat de grondprijs erg hoog lag.
De gemeente heeft ruchtbaarheid gegeven via Facebook en posters. Eventueel kan er
nog een 2e avond aan gewijd worden.
− duurzaamheid
We moeten aan klimaatverandering doen, CO2 reduceren. Er moet een plan komen om
(alle) huizen van het gas af te halen. Het proces in te gaan om zonnepanelen en
windmolens te plaatsen. In Jubbega is al een mooi initiatief gelegd waar een buurt op
het dak van een boerderij zonnepanelen heeft gelegd. Dit soort initiatieven wil de
gemeente aanmoedigen. Concrete plannen zijn er nog niet. Gemeenschapsgebouwen
moeten energieneutraal gemaakt worden. Officieel moet het plan eind volgend jaar
klaar zijn en is er dan 10 jaar tijd om de plannen te realiseren. Het gaat op zeker een
grote impact hebben op de samenleving.
7) Rondvraag (1e ronde)
− de brug (Jan Wiegersdraai) is geverfd. Zaten blaren in en nu dus slechte
plekken. Annie neemt het mee.
− De fietspaden: Er zijn een aantal fietspaden die door droogte en een fout van
de aannemer niet begaanbaar waren. Dit kon niet eerder opgepakt worden.
− Welke controle stelt de gemeente aan eisen die ze zelf stellen. Door
bezuinigingen aan het materiaal wat gebruikt is bij fietspaden hadden veel
fietsers lekke banden. Het materiaal was gecertificeerd. Dit was bij de
gemeente niet bekend en Annie had het graag willen weten.
8) Pauze
9) Toelichting verschillende projecten:
-HNI:
Vorig jaar hebben HNI en PB samen kerstbomen neergezet. Dit willen we weer
doen rond 8 december. Er zijn nog vrijwilligers nodig. De bomen worden
betrokken bij de supportersvereniging van VV Jubbega. Jan Achttien, Willem vd
Vlugt en Gerrit Zandstra stellen zich beschikbaar. Super.
De ondernemersvereniging is met de burgemeester en wethouders door het dorp
geweest om het centrum te bekijken.
-Bij de Leijwei
Wietske de Boer is voorzitter van de werkgroep om de weg veiliger te maken. Er
zijn metingen verricht en het bleek dat er gemiddeld 70 km per uur werd gereden
met uitschieters van 130 km/u en 1000 auto's per dag de weg gebruiken.

De weg moet verhoogd worden. Dit heeft weer invloed op de afwatering.
Komende maandag zal het 1e ontwerp worden besproken door de gemeente.
Er zal ook gekeken worden hoe de weg mooier kan worden aangekleed met
aandacht voor het verleden.
Opmerkingen uit de zaal zijn dat er dan ook gehandhaafd moet worden. Men
geeft aan geen trek te hebben in drempels vanwege dat het slecht is voor auto's.
Het punt wordt afgesloten met de opmerking dat het gedrag van mensen zelf
zorgt dat er maatregelen zoals drempels nodig zijn.
-Hertenkamp
Tjalke heeft contact gehad met Anne Dijk over het uitbaggeren van de vijver.
Voordat dit gedaan wordt, moet er contact worden gelegd met de visvereniging
omdat er heel veel vis in de vijver leeft.
10) Yfke Hoogland komt vertellen over de plannen van de gemeente mbt
afvalinzameling
Yfke heeft vandaag haar 1e werkdag bij de gemeente Heerenveen. Ze geeft een
presentatie over de nieuwe manier van afvalinzameling waar de Raad komende
maandag over gaat beslissen.
De achtergrond van de veranderingen in afvalinzameling heeft te maken met het hogere
doel van uitputting van de aarde, grondstoffen die op raken en het streven naar een
circulaire economie.
Rode draad is dat de voorlichting naar inwoners belangrijk is. Er zijn zorgen dat er afval
gedumpt wordt in andermans container of op straat. Het voorstel is dat de lediging van
de groene container gratis wordt om het scheiden te stimuleren.
11) Oproep nieuwe bestuursleden:
We liggen 2 bestuursleden in het achter en er ligt een dringend verzoek om in het
bestuur te komen of misschien iemand aan te dragen.
12) Rondvraag
Glasvezel:
Ate Eijer vertelt dat Opsterland de 75% gehaald heeft om glasvezel aan te kunnen
leggen.
De aanleg van glasvezel zou provinciaal geregeld worden en niet door gemeentegrenzen
bepaald. Nu is het zo dat het gebied tussen Opsterland en Ooststellingwerf niet
meegenomen wordt omdat het gemeente Heerenveen beslaat.
Kan de Bij de Leijwei meteen worden aangelegd aangezien de weg daar aangepakt gaat
worden.
Zwembad:
De grondpomp ging midden in het seizoen stuk. Dit is mede door de gemeente
opgelost. Er komt een nieuwe zuiveringsinstallatie en Rob Broers wil graag de gemeente
hiervoor complimenteren.
Blauwe diesel:

Sinds kort is dit in Nederland beschikbaar. Dit is een stuk minder belastend voor het
milieu. De gemeente gebruikt dit al voor haar voertuigen en grasmaaiers. Vraag is of dit
in de buurt ook verkrijgbaar is. Nu in Drachten en Oosterwolde en waarschijnlijk
binnenkort in Gorredijk.
Krabbenscheer:
Een vraag van een groep bewoners om dit weg te halen. Dit mag officieel niet. Een deel
wordt met hekkelen verwijderd. Het wijkteam is al gevraagd, maar er mag maar een
klein beetje weggehaald worden.
De bewoners willen het graag weg hebben vanwege de veiligheid voor kinderen en
huisdieren die niet zien dat er water ligt omdat het dichtgegroeid is. De
verantwoordelijkheid van het schoonmaken van de Opsterlandse Compagnonsfeart ligt
bij het Waterschap en van de zijtakken ligt bij de gemeente.
Betonbrug:
Een jaar geleden is het zand eraf gehaald en nu dus kaal beton. Niemand hier weet er
van. Piet vd Wal gaat zelf bellen met gemeente (Joan vd Weg).
Bij de Hommedraai ligt de drempel er niet goed in.
De fonteinen:
Bij de Welkoop geprobeerd om de fontein te laten werken, maar toen lag de
aardlekschakelaar eruit.
13) Sluiting

Let op:
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de voorjaarsvergadering plaatsvinden op
dinsdag 26 maart 2019 in plaats van dinsdag 19 maart 2019

