
PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG

datum: 13 maart 2018
aanvang: 19.45 uur
locatie: de Kompenije

1) Opening
Willem opent om 20.00 uur stipt. Speciaal welkom aan wethouder Jelle 
Zoetendag en Annie Stelma, wijkmanager.

2) Mededelingen
Afgemeld: Rob Broers, Wendy Buursma, Marlies Draaistra (Jeugdwerk),
Tjalke Oosterbos.
De opbouwwerker Bokko Jan Huitema is opgevolgd door Susan Romkes.

Er zijn opnames gemaakt van de verhuizing van Wendy Buursma naar het 
Vervenershuisje. Naar verwachting zal dit medio april worden uitgezonden.

Afgelopen zondag (11 maart 2018) is Arend Eijer op 94 jarige leeftijd overleden.

-nieuwe website – nieuwsbrief. Er is afgelopen week de 1e nieuwsbrief verstuurd 
naar de mensen die hun mailadres hebben doorgestuurd. Ook zal de 
dorpsagenda op de nieuwe site bijgehouden worden. 

3) Ingekomen stukken

4) Verslag Najaarsvergadering 2017
– Lichtgevende belijning: is vanwege de weersomstandigheden nog niet 
gerealiseerd.
– Lantaarnpalen PW Janssenweg: Er zouden nog wel een paar lichtpunten bij 
kunnen. 
– Vervenershuisje: Staat vanavond niet op de agenda. Er is een nieuwe huurder 
waarmee PB aan de plichten naar de eigenaar heeft voldaan. 
– Het “gat”: Vanuit de bestuur zijn we er wezen kijken en we vinden het niet 
nodig om er een hek omheen te zetten of om het dicht te gooien. Dicht gooien is 
heel erg kostbaar. De situatie blijft zoals die is.
– Compliment voor de kerstbomen die samen met HNI geplaatst zijn. Henk 
Blokstra brengt in dat er toen gevraagd is om vrijwilligers, maar die waren er niet.

5) Jaarverslag 2017: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

6) Financieel Jaarverslag 2017
– bevindingen kascommissie
– nieuw lid kascommissie
Wikje presenteert aangezien zij de nieuwe penningmeester is. Contributie is 
achtergebleven door teruglopen ledenaantal. Hier wordt door het bestuur 



aandacht aan besteedt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe website die veel geld 
gekost heeft. 
Er was een aantal maanden geen huurder van het Vervenershuisje en daardoor 
kwam er ook minder huur binnen. 

Er is kascontrole geweest door Henk Jelsma en Wietze Mulders. Arie Koopmans 
wil volgend jaar wel in de kascommissie.

7) Dorpsvisie
Dit is de rode draad tijdens onze bestuursvergadering. We zijn heel blij met 
initiatieven zoals de AED-actie. We zijn wel a�ankelijk van onze leden. De 
komende tijd willen we de werkgroepen weer activeren en we hopen de volgende 
ledenvergadering met nieuws te komen. Wietze Mulder merkt op dat tijdens het 
verkiezingscafe gesproken is over het aanpakken van het centrum. Hier zou ook 
een werkgroep mee aan de slag kunnen. Het HNI is hier al volop mee bezig. 

8) Rondvraag (1e ronde)

Op de Schoolweg is veel verkeer. Op de kaart is dit de doorgaande weg en het 
wordt als sluiproute gebruikt. Navigatiesystemen geven dit ook aan als route. Omdat dit 
geen strooiroute is, zorgde dit in de winter voor gevaarlijke situaties. Vraag is om de 
Schoolweg op te nemen in de strooiroute. Jelle Zoetendal neemt dit mee in de verdeling 
van strooiroutes. 

9) Pauze

10) Toelichting verschillende projecten:

-Jongerenwerk: Marlies Draaistra heeft zich afgemeld en via de mail gevraagd of 
de leden weten waar de jeugd zich bevindt. Volgens Wobbe Bijlsma hangt er een 
klein groepje rond de Kompenije, rond Welgelegen. Het gaat dan om jeugd van 
10 tot 15 jaar. Volgens Henk Blokstra zijn er een aantal keten waar ze zijn. Vraag 
aan de aanwezigen is of er mensen zijn die vrijwilliger willen worden bij de Jeugd.

-HNI: Pieter Hessels neemt het woord. In juni staat er een bezoek gepland door 
het college van B&W. HNI faciliteert een aantal evenementen. 

-Hertenkamp: Ze hebben € 400 van het Oranjefonds (NL Doet) gekregen. HNI 
doet een bijdrage van € 250.

–Iepenloftspul: Age vertelt dat het fantastisch loopt. De repetities zijn begonnen, 
de kledingploeg is druk en de bouwploeg kan bijna starten. Er is een 
Facebookpagina in de lucht.



-Dokumintaasjesintrum: Voor het komende jaar is op de thema avond de Stoater 
en het jeugdwerk het onderwerp. Kerk 1621 bestaat bijna 400 jaar en dus zijn er 
plannen om hier aandacht aan te besteden in de vorm van een boekje zoals dat 
ook bij kerkje Schurega gemaakt is.
Er is personele onderbezetting en dus vraag naar vrijwilligers om het aangeboden
materiaal te documenteren.

-Voortgang Glasvezel buitengebied: Pieter Hessels is bij een bijeenkomst geweest
over de voortgang rond de aanleg van het glasvezel in de drie noordelijke 
provincies. In 5 jaar tijd is er een kapitaal besteed, maar ligt er nog niks in de 
grond.
Kabel Noord zoekt steun om hun financiële positie te versterken. DFM wil dit 
jaar nog beginnen met graven.

-Woningbouw: Het college heeft toegezegd dat het dit kwartaal op de agenda 
komt. Het plan vanuit PB is energieneutrale betaalbare woningen. Gericht op 
starters op de woningmarkt. Pieter Hessels noemt nog het kleinschalige 
apartementencomplex zoals in Donkerbroek gebouwd is. Senioren verlaten nu 
Jubbega omdat hier geen geschikte woonruimte is. 

–Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag: Anja de Roos vertelt over het initiatief van 
een aantal dames om AED's in het dorp te verzorgen. In razendsnel tempo was er 
een enorm geldbedrag op tafel vanuit giften van inwoners en bedrijven. Binnen 
14 dagen was er bijna € 20 000 bijeen. 
Er starten trainingen om mensen te krijgen die met een AED kunnen werken. 
Oproep aan mensen die deze cursus hebben doorlopen om zich aan te melden bij
Hartslagnu.nl. 
Er is overleg geweest met PB en HNI over de toekomst. Plan is nu om het binnen 
de bestaande stichting te houden. Verzoek vanuit de oprichters is dat PB het 
financieel beheer overneemt zodat er geen stichting opgericht hoeft te worden 
wat ook € 400 notariskosten neemt. Er is nog geld voor het onderhoud voor de 
komende 10 jaar.  Het wordt dan een soortgelijke constructie als met 
Documentatiecentrum en het hertenkamp. Bij de volgende bestuursvergadering 
schuiven de dames van Hart aan om concrete afspraken te maken.
Op de website van PB zullen we informatie over de AED's plaatsen. Zoals waar  ze
hangen, telefoonnummers, hoe aan te melden bij Hartslagnu.nl

11) Verkiezingen bestuursleden Plaatselijk Belang (2 vacatures): Omdat de 
zittingsperiode van 7 naar 5 jaar gegaan is, treden er binnen een jaar 2 
bestuursleden af. We willen dan ook een oproep doen aan mensen om in het 
bestuur te stappen. Het is een heel veelzijdig bestuur. 

aftredend bestuurslid Willem v/d Vlugt: Na 14 jaar treedt Willem nu af. 



12) Rondvraag

Er zijn lantaarnpalen die krom of stuk zijn die niet opgeruimd worden. Dit gaat 
om lichtmasten die in het kader van duurzaamheid uitgeschakeld zijn. Als de 
masten scheef staan wil de gemeente dit graag weten, dan worden ze opgeruimd. 
Anders doet de gemeente dit in 1 keer. 

Vraag aan de gemeente: Of de gemeente ook de statiegeldalliantie steunt. Hier 
gaat Heerenveen zich bij aansluiten.

Vraag is of er in het kader van dorpsverfraaiing ook eendenkorven geplaatst 
kunnen worden. Vanuit PB kunnen we hier een avond aan wijden. Gemeente 
heeft toegezegd dat er financiële middelen voor zijn, nu nog de plannen.

13) Sluiting

Om alvast te noteren in uw agenda:
De najaarsvergadering staat gepland op dinsdag 20 november 2018




