
PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG 
 
datum:  19 november 2019 
aanvang: 20.00 uur 
locatie: de Kompenije 

 

 
1) Opening 

Welkom iedereen en erelid Tjalke Oosterbos. Afwezig wethouder Jelle Zoetendal. 
 

Evert Jansen zijn voorlichting over inbraakpreventie gaat niet door vanwege een 
fout in zijn planning. Daarom hebben we de agenda om moeten gooien en na de 
pauze zullen Anneke en Jan Leistra graag met de aanwezigen in gesprek willen 
over de Kompenije. 

 
2) Mededelingen 
- Excelsior houdt helaas op te bestaat, er is geen nieuwe aanwas. 
- 13-12 is de officiele opening van de Bij de Leijwei 
- Zaterdag as om 14.00 uur komt Sinterklaas, verzorgd door Fleurich Fierder.  
- De Kerstbomen zijn besteld, dit is een samenwerking tussen PB en HNI. De 

Supportersvereniging helpt met plaatsen, wie wil er helpen met plaatsen en 
verlichting ophangen? 

 
3) Ingekomen stukken 

Er staat een doos met voorlichtingsmateriaal over inbraakpreventie, waar men 
spul van mag meenemen. 

 
4) Verslag voorjaarsvergadering 2019 

De brug bij de Jan Wiegersdraai tussen de 2e en 3e wijk is geverfd, maar niet 
netjes. Annie stelt voor dat Siep Hofstra gebeld wordt. Vanuit PB zullen we Siep 
Hofstra hierover mailen. 

 
 

5) Lopende zaken 
- Voortgang Dorpskern: Voor de zomer hebben we in grote setting hier gezeten om 

ideeën uit te wisselen over het opknappen van de Dorpskern. Samenwerking was 
hierin van PB, HNI en gemeente. Er was vanuit de gemeente geld voor het 
wegenonderhoud. Er is toen door Dhr Broekhuis een onderzoek gedaan en 
koopstromenonderzoek en de uitkomsten zijn gepresenteerd. We hebben toen 
via loting mensen uitgenodigd uit het dorp en weer een avond in de Kompenije 
veel belangstellenden mogen ontvangen met veel ideeën. Na de zomer zou de 
volgende stap gezet worden. Helaas is er vanuit de gemeente nu geen 
projectleider beschikbaar, pas vanaf maart weer. Annie roept wel op om alvast 
vanuit PB en HNI aan de slag te gaan met het plan. Er zou alvast een kernteam 
gevormd kunnen worden met direct betrokkenen, ondernemers, pandeigenaren 
en bezoekers uit het centrum. Het zou mooi zijn om ook jonge mensen mee te 
trekken hierin. Henk Blokstra doet nog een aanvulling. Hij zou graag zien dat er 
een denktank van met name jeugd komt, hij heeft al mensen gevraagd om 



plannen te maken waarmee ze naar het kernteam kunnen.  
- De mensen die zich al hebben aangemeld om mee te werken aan het ontwikkelen 

van plannen voor het vervolg krijgen een brief.  
 

- Hertenkamp: Een grote groep vrijwilligers maakt zich sterk om het hertenkamp 
netjes te houden. Er zijn een paar grote werkzaamheden nodig, vijverr uitdiepen 
boompjes opknappen, bankjes plaatsen. Hierover zijn we in overleg gegaan met 
de gemeente. Er zit nu een schone grondverklaring op. Omdat de grond op 
hetzelfde perceel blijft, hoeft er geen Pfas onderzoek gedaan te worden.  
 

- Bij het plaatsen van bankjes wil Jan vd Veen wel helpen. 
 

- Woningbouw “de Feart”: Voor de zomer zijn een paar avonden georganiseerd om 
met elkaar te bespreken aan wat voor woonruimte er animo is. Er zijn 
particulieren die te kennen hebben gegeven belang te hebben bij een 
appartement op die plek. Er worden nu tekeningen gemaakt van een gebouw met 
8 huurappartementen en daarnaast een kavel voor een vrijstaande woning. Er is 
dan nog ruimte over voor 'goedkope' huur- of koopwoningen. Wanneer de 
tekeningen door de stedenbouwkundige zijn goedgekeurd, gaat de gemeente in 
overleg met de direct omwonenden. 

 
- Nieuwsbrief: Deze nieuwsbrief maken we met financiële ondersteuning van de 

gemeente. Hiervoor betaalt de gemeente het eerste jaar €4000. Dit geld zit in het 
drukken en bezorgen. Brenda maakt deze nieuwsbrief helemaal alleen en kan 
wel hulp gebruiken. Als iemand de nieuwsbrief niet ontvangt, graag melden bij 
de Frl.  

 
- Contributie innen: Bowe Achttien haalt de contributie op, steeds vaker hebben 

mensen geen contant geld in huis. We zouden zoveel mogelijk naar automatische 
incasso willen. 

 
 

6) Bestuur: 
- Voorstel nieuw erelid: Willem vd Vlugt heeft 14 jaar in het bestuur gezeten en 

wordt voorgedragen als erelid. We bieden hem een pen met inscriptie aan. 
- Voordragen nieuw bestuurslid Rob Broers. Door de aanwezigen wordt Rob 

verwelkomd als bestuurslid. 
- Er is nog 1 vacature open voor bestuurslid ivm vertrek Wikje Talsma. We 

bedanken Wikje voor haar inzet de afgelopen 4 jaar en ze krijgt een bosje 
bloemen en fles wijn aangeboden. Van de gemeente krijgt Wikje twee kaartjes 
voor het Posthuistheater. 

 

7) Rondvraag (1e ronde) 
 

− Kan er een bankje komen bij de 3e wijk, want voor ouderen is dat een mooi plekje 
waar ouderen graag even uitrusten. Annie brengt in dat het wijkteam ook een 
eenvoudige boomstam kan neerleggen. Daarover kan Siep Hofstra benaderd 
worden. 



− Het Dokumentaazjesintrum heeft een geslaagde avond gehouden over de 
voetbalvereniging. Ze zijn bezig met het maken van een boekje over het kerkje in 
Hoornsterzwaag. Verder zijn ze bezig met het plaatsen van een Lawei bij de 12e 
wijk. Het Dokumentaazjesintrum verkocht altijd jaarlijks een kalender. Vanwege 
weinig animo stoppen ze hier mee en bij wijze van afsluiting komt er een 
verjaardagskalender. Deze wordt verkocht in de Coop.  

− Er wordt gevraagd om een vuilnisbakje bij de bushalte. Annie heeft er notitie van 
gemaakt.  

 
8) Pauze 

 
9) HNI: Pieter Hessels heeft vanuit de HNI een paar punten. 

 
- Begin september was de dorpsbbq, kleine 55 deelnemers, maar sfeer was goed en 

voor herhaling vatbaar. 
- Fleurich Fierder krijgt vanuit HNI een financiële bijdrage met daar bovenop een 

vergoeding van 10% over bonnen die ze in het dorp zelf hebben besteed. 
- feestverlichting: HNI wil graag feestverlichting boven de vaart in de 

wintermaanden met als thema het verleden van het dorp. Er worden nu fondsen 
aangeschreven hiervoor. Er wordt opgemerkt dat het mooi zou zijn als er ook 
verlichting richting de Welkoop komt, niet alleen richting Hoornsterzwaag. 
Door de buurtvereniging wordt nu de feestverlichting opgehangen en zij hebben 
daar in geïnvesteerd. Henk zal contact opnemen met de buurtvereniging als 
penningmeester.  

- Reanimatiecursus: Er zijn een aantal mensen opgeleid voor het bedienen van de 
AED. Het HNI  stelt per jaar €500 beschikbaar voor scholingskosten zodat 
mensen niet zelf hoeven te investeren aangezien ze dit doen om iets te betekenen 
voor een ander.  Anja vertelt dat er bewust gekozen is om mensen te laten betalen 
voor de scholing zodat ze zich ook aanmelden bij Hartslag.nu en serieuzer bezig 
zijn met de lesstof. Ze vraagt of het geld ook besteed mag worden aan onderhoud 
en vervangen van apparatuur. HNI gaat overleggen hoe ze het gaan besteden. 

- glasvezel: De witte gebieden worden nu voorzien van glasvezel door Kabelnoord. 
Over de grijze gebieden is Kabelnoord nog in overleg met de gemeente. 

 
10) AED: 

Anja vertelt over het afgelopen jaar en de voortgang. Er was geen dekking omdat 
de straal verlaagt rond het slachtoffer. Met behulp van ruchtbaarheid is het 
gelukt om in gesprek te gaan met Hartslag.nu. De werkgroep is nu sinds 1 
november partner van Hartslag.nu waarmee het lukte om de cruciale 6 minuten 
zone weer rond te krijgen.  
Het geld van HNI is meer dan welkom aangezien er wel een gat geslagen is in het 
saldo door het aanschaffen en onderhouden van 15 AED's in het dorp.  
Voor de BHV'ers is er een groepsapp aangemaakt. In het geval dat je opgeroepen 
wordt, kun je dan via die groepsapp makkelijk hulp kunt vragen van opgeleide 
BHV-ers.  
Uit de proefalarmering is gebleken dat door slecht zichtbare huisnummers het 
lastig is in het buitengebied om een adres te vinden. Vraag aan PB om het project 
met de lichtgevende huisnummers weer op te zetten. Aangezien dit destijds 



samen met de gemeente was, gaat Annie Stelma hier naar kijken.  
 

Jan vd Veen stelt voor dat mensen “vrienden van Hartslag/Oog voor elkaar” 
 kunnen worden. Eventueel met een automatische machtiging. We kunnen de 
 nieuwsbrief van PB gebruiken hiervoor. Het is belangrijk dat er over 10 jaar ook 
 nog deugdelijke AED's hangen en daar is uiteraard geld voor nodig. Het bestuur 
van Hartslag/Oog voor elkaar geeft de voorkeur aan een Facebookactie zoals 
vorig jaar om aan geld te komen. Ook kunnen mensen bij de Coop hun statiegeld 
doneren. 

 
11) 10 jaar de Kompenije: Jan Leistra vertelt over wat er gaande is rondom en in de 

Kompenije. Volgend jaar bestaat het 10 jaar en dat zal gevierd gaan worden. 
Vrijwilligers zijn welkom om mee te organiseren.  

 De Kompenije is het kloppend hart van het dorp (zonder afbreuk te willen doen 
 aan de andere gebouwen). Er worden verschillende verenigingen ondergebracht 
 en daarnaast zijn er professionele gebruikers en zorgaanbieders.  
 
 8 februari is er weer een muziekevenement met de Hunekop en Sa no en Dan is.  
 
 In het gebouw is echter ook leegstand. Gebruikers die zich terugtrekken of 
 minder grote ruimtes huren. Het afgelopen jaar en dit jaar draait de Kompenije 
 met verlies. Gebruikers hebben geen binding met het gebouw en daarmee ook 
 geen commitment om ervoor te gaan het gebouw rendabel te houden.  
  
 Vraag aan de aanwezigen is om aan de Kompenije te denken als vergaderlocatie 
 of voor cursussen en trainingen.  
 Het bestuur van de Kompenije is op zoek naar wegen om meer inkomsten te 
 kunnen genereren. Bijvoorbeeld door het veranderen van het bestemmingsplan 
 bij de gemeente. Zodat ze ook commerciële activiteiten kunnen onderbrengen.  
 
 De Kompenije is bezig met een project samen met LECO. Het komt er in het kort 
 op neer dat wanneer inwoners zonnepanelen plaatsen, er een bedrag naar de 
 Kompenije gaat. Afnemers van de energie uit deze zonnepanelen kunnen er voor 
 kiezen geld te beschikbaar te stellen aan de Kompenije of verenigingen. Op 20 
 januari is er een voorlichtingsbijeenkomst hierover.  
  
 Er worden 3 groepen gemaakt die vragen meekrijgen over de Kompenije: 

− wat vinden jullie positieve punten van de Kompenije? 

− Wat missen jullie in de Kompenije? 

− Wat kan er met de exploitatie gedaan worden? 
Er is door 7 groepen antwoord op deze vragen gegeven en Anneke Lukkes en Jan 
Leistra gaan aan de slag met de verkregen informatie. 

 
12) Rondvraag 

 
Gaswinning: Rob Broers heeft zich hier de afgelopen maanden in verdiept. We 
hebben van Vermillion kaarten gekregen waaruit gebleken is dat er onder 
Jubbega en Hoornsterzwaag geen gas wordt gewonnen. De NAM mag in 



buurtgemeenten boren, maar geeft aan dat ook zij nu niet hiervandaan boren. 
Voor nu is er dus geen reden tot paniek, we blijven het volgen. Het station aan de 
Jan Evertsweg is slechts doorvoerstation.  

 
De vissteiger aan de 1e wijk: Blijft dit zo, want het ziet er raar en gammel uit en 
niet meer geschikt als vissteiger. Dit punt zullen we navragen bij Siep Hofstra.  

 
13) Sluiting 

 
 
Om alvast te noteren in uw agenda: 
De najaarsvergadering staat gepland op dinsdag 24 maart 2020 
 
 


