
Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag 
(opgericht 24 maart 1900) 

Secretariaat: mw. H. Schermer-de Jong, Schoterlandseweg 18, 8411 ZD Jubbega, tel. 06-42357786 

secretariaat@jubbega-hoornsterzwaag.frl 

 
Notulen Voorjaarledenvergadering 2019 

 
Datum  : 26 maart 2019 
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie  : de Kompenije 
 

 
1) Opening 

Voorzitter Rene Jelsma opent de vergadering. Speciaal welkom aan Jelle Zoetendal, Annie Stelma en 
erelid Tjalke Oosterbos 
Er is het een en ander gebeurd in het dorp sinds de najaarsvergadering in 2018.  
We zijn gestart met de dorpskern. Er is een wandeling gemaakt door het centrum met Dhr. Broekhuis en 
daarover volgt vanavond een presentatie. We hebben mensen nodig die mee wil denken bij de plannen 
om de dorpskern op te knappen.  
 
Op 15 april staat er een inloopavond gepland rondom de woningbouw. 
 
Om mensen beter te kunnen informeren over lopende zaken en ontwikkelingen is het plan opgevat om 
weer een dorpskrant uit te geven. Ook hiervoor kunnen we mensen gebruiken. 
 

2) Mededelingen  

− contributie: we gaan over op automatische incasso. Op de site kan men een 
inschrijfformulier vinden, invullen en in een bus in de Kompenije doen. 

− BBQ: HNI heeft dit vorig jaar georganiseerd en dit jaar wil PB hier in meedoen en ook de 
Kompenije heeft toegezegd hier in op te willen trekken om een gezellige avond te 
organiseren voor de inwoners van het dorp. 

− Glasvezel: De inschrijving voor het glasvezel bij Kabelnoord is geopend.  
 

3) Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4) Verslag Najaarsvergadering 2018:  
Mevr. List vraagt waar de AED's hangen. Het idee wordt geopperd om op de site van PB te 
vermelden waar de AED's hangen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen.  
 

5) Jaarverslag 2018: Het jaarverslag ligt op de tafels en is via de mail en site verspreid. Er is een 
vraag over de drugsoverlast, of dit een grote groep betreft. Dit is ons niet heel bekend, de 
aanname is dat het middelengebruik (alcohol en drugs) groot is. Er is inmiddels een 2e 
bijeenkomst geweest en de Meitinker en VNN is betrokken. Het is van belang dat er in het 
gevolg van signalering gemeld wordt bij de politie. 
 

6) Financieel Jaarverslag 2018 
– bevindingen kascommissie 

 Wietze Mulder en Arie Koopmans hebben de kas gecontroleerd. Wietze merkt op dat het 
hertenkamp een grote kostenpost is en een agendapunt moet zijn binnen PB hoe hier in de toekomst 
mee om te gaan. 

– nieuw lid kascommissie: 
Jan van Veen gaat volgend jaar met Arie Koopmans de kas controleren. 
 
 Onze penningmeester Wikje Talsma geeft tekst en uitleg. De opbrengsten van de contributie zijn 
wat lager uitgevallen. We hopen dit omhoog te krijgen door gebruik te gaan maken van automatische 

mailto:secretariaat@jubbega-hoornsterzwaag.frl


Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag 
(opgericht 24 maart 1900) 

Secretariaat: mw. H. Schermer-de Jong, Schoterlandseweg 18, 8411 ZD Jubbega, tel. 06-42357786 

secretariaat@jubbega-hoornsterzwaag.frl 

 
incasso. Bijdrage van evenementen is hoog door de bijdrage aan Iepenloftspul en Expansie. Voor 
komend jaar verwachten we hoge uitgaven aan het vervangen van bankjes. Dit jaar is kerstverlichting in 
de begroting opgenomen omdat we de verlichting boven de vaart willen vervangen en het gebied waar 
het hangt uitbreiden van Hommedraai tot 4e Wijk.  
Er is met de buurtvereniging die de verlichting nu verzorgt nog geen contact geweest, dat gaat wel 
gebeuren. 
Het PB bestuur heeft de kas van Hart voor Jubbega-Hoornsterzwaag gecontroleerd. Het zag er keurig uit. 
 

7) Anekdote Dokumentaazjesintrum: Willem vd Vlugt vertelt over het Dokumentaazjecentrum. In 
al die jaren zijn er  vele schoendozen vol foto's en dokumenten gearchiveerd en in brandvrije 
kasten opgeslagen. Deze dokumenten zijn voor iedereen in te zien. Ieder jaar is er een avond 
waar aandacht besteed wordt aan een item. Komend jaar zal dit 100 jaar voetbal in Jubbega en 
Hoornsterzwaag zijn. 
Dit jaar bestaat de PKV 65 jaar en daar heeft Willem fotomateriaal van meegenomen.  
Ook van de IJsclub heeft Willem een aantal foto's. 
Iedere dinsdagmiddag kan men terecht in de bibliotheek. 
 

8) Woningbouw:  
Jelle Zoetendal vertelt over resultaten vanuit onze dorpen. In het nieuwe beleid van de 
gemeente worden zoveel mogelijk de inwoners betrokken bij het maken van plannen. Bij de 
Leijwei was een project waarin de inwoners samen met de gemeente optrokken. 
Ook na het incident op de Schoolweg zijn er bijeenkomsten met inwoners en betrokkenen 
(sleutelfiguren) en professionals.  
Er zijn nu een paar sessies geweest rond het ontwikkelen van de omgevingsvisie. 
Ook met betrekking tot de woningbouw is er een bijeenkomst geweest waar inwoners werden 
uitgedaagd mee te denken.  
Hans van Zwieten is door de gemeente aangesteld om invulling te geven aan de kavels. Hij 
vertelt dat bij de 1e bijeenkomst 2 heel verschillende plannen werden gemaakt. Er is verschil in 
mening/inzicht of het koop- of huurwoningen moeten worden. Op 15 april om 19.30 uur is er 
een 2e bijeenkomst.  
 

9) Rondvraag (1e ronde)  
 Rob Broers vraagt of het bij PB bekend dat er gas gewonnen gaat worden onder 
Hoornsterzwaag. Volgens Willem vd Vlugt wordt hier geen gas geboord. Er is gisteravond een 
voorlichtingsavond geweest door Vermillion. Er zal een advertentie in de krant komen met de laatste 
informatie. Op 4 april zal weer een voorlichting zijn. 
 
 pauze 

 
10) Dorpskern: Presentatie door Dhr. Broekhuis 

Bert Broekhuis is met het bestuur van PB, HNI en enkele winkeliers door het dorp gewandeld op 11 
februari. Om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen is het van belang dat het zoveel 
mogelijk in samenspraak met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren gemaakt wordt.  
Bert vertelt over de uitkomsten van het koopstromenonderzoek. Een sterkte-zwakte analyse. De 
presentatie is via de site van PB beschikbaar.  
Op de vraag van Bert of er aanwezigen zijn die na het aanhoren van zijn presentatie mee willen werken 
aan het maken van een gedegen plan klinken er positieve geluiden.  

 
11) Toelichting verschillende projecten 

De projecten worden hier meestal toegelicht. 
Glasvezel, hertenkamp, HNI. Er zijn van de projecten geen vertegenwoordigers die nieuws hebben. 
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12) Verkiezingen bestuursleden Plaatselijk Belang (2 vacatures) 
Maaike Terpstra is toegetreden tot het bestuur na overleg met de aanwezigen. 

 
13) Nieuwjaarscheques  

Na een oproep op Facebook voor een goede bestemming voor de nieuwjaarscheques zijn we tot de 
volgende keuze gekomen: 
IJsclub Winterwille 
PKV  
Beide verenigingen ontvangen € 250 
 
Het JAR heeft na de oproep van PB besloten om ook € 250 te doneren aan het Dokumentaazjesintrum. 
 

14) Rondvraag 
Er wordt gevraagd of er nog een bijeenkomst komt mbt de Bij de Leijweij. Er komt binnenkort nog een 
uitnodiging. 
 
Het water is vervuild, groeit dicht. Dit ligt bij het Wetterskip. 
 
Auto's staan geparkeerd op plekken die niet zijn ingericht als parkeerplek. We stellen voor om hier de 
bestuurders op aan te spreken.  
 

15) Sluiting 
 

 
Om alvast te noteren in uw agenda: 
De najaarsvergadering staat gepland op dinsdag 19 november 2019 
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