
PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG 
Algemene Ledenvergadering 

datum:  26 april 2022 
aanvang: 20.00 uur 
locatie: MFA De Kompenije 
 

Opkomst ruim 50 inwoners en belangstellenden 
 

1) Opening 
Voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Jinke Klijstra en Marije Olthof 
(project duurzaamheid) en Annie Stelma (wijkmanager) . 
Afmeldingen: Jelle Zoetendal (wethouder), Ate Eijer (FNP) en Jan van der Veen (SP) 

 
2) Mededelingen 

Geen mededelingen 
 

3) Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 

 
4) Bestuurszaken 

 

• Verslag najaarsvergadering 2019 
Geen vragen en/of opmerkingen 

• Jaarverslagen 2019, 2020 & 2021 
Geen vragen en/of opmerkingen 

• Financieel verslagen 2019, 2020 & 2021 
Geen penningmeester in het bestuur afgelopen 2 jaar. Oud-penningmeester heeft 
voorzitter hierbij geholpen.  
Voorzitter ligt e.e.a. toe m.b.t. opvallendheden/verschillen deze hebben te maken 
met verstrekte subsidies en de uitgave hiervan.  
Contributie in 2020 en 2021 zijn niet allemaal geïnd, omdat alleen de 
automatische incasso is binnengekomen. Er is niet aan huis contributie opgehaald 
i.v.m. coronapandemie. 
In 2022 wat meer uitgaven i.v.m. meerdere evenementen zoals iepenloftspul en 
Expansie. 

• Voordragen nieuw bestuurslid: Gert-Wim van der Laan (afwezig met kennisgeving 
i.v.m. ziekte) 
Leden gaan hier mee akkoord. 

• Gezocht nieuwe bestuursleden 
Huidige bestuursleden Rob Broers en Maaike Terpstra zullen respectievelijk de 
functies penningsmeester en secretaris vervullen 

• Afscheid bestuurslid: Henriëtte Schermer – de Jong 
Voorzitter bedankt Henriëtte. Henriëtte neemt bos bloemen en attentie in 
ontvangst. Ook vanuit de gemeente speciale aandacht en dank. 

• Wijziging statuten 
E.e.a. moet worden aangepast. Volgende vergadering zal deze worden voorgelegd 
inclusief huishoudelijke regeling. 

• Uitreiking Nieuwjaars-cheque KOM en OWG 
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5) Rondvraag (1e ronde) 

• Tegelpaden in de nieuwbouw zijn in slechte staat.  
Reactie: is bekend, er is een schouw geweest door de gemeente. Deze dus nog 
even afwachten. 

• Wat gebeurt er met het stukje groen bij de school? Het hek er om heen mist… 
Het hek is vernield en beschadigd. Deze is in gezamenlijk overleg tussen PB, 
school en gemeente weggehaald, omdat het onveilig is. 
Annie Stelma licht ook toe dat er veel geprobeerd is om het speelterrein te 
behouden, maar er zijn geen inwoners die zich hier voor willen inzetten. Het is 
geen speelterrein. School mag het terrein gebruiken voor buitengym en 
gemeente onderhoudt het gras. 
Als het dorp vindt dat er een hek moet komen, dan is dit aan het dorp. 

• Verzoek om meer politie in de avonduren (ook doordeweeks) 
 

6) Pauze (deze is eerder, zodat presentatie geïnstalleerd kan worden) 
 

7) Gastsprekers Jinke Klijstra (energie coach) en Marije Olthof (voorlichter 
duurzaamheid) van de gemeente Heerenveen over duurzaamheid en energiezuinige 
maatregelen. 

 
8) Lopende zaken 

 

• MFA De Kompenije 
Vorzitter geeft Jan Leijstra (voorzitter De Kompenije) het woord. Laatste stand van 
zaken komt grotendeels nog overeen met informatie welke in de Nieuwsbrief van 
april 2022 staat. 
Gemeente doet onderzoek en verwacht uitkomst eind juli. Bestuur zal desalniettemin 
eind mei 2022 alsnog besluit kunnen nemen over het voorgenomen besluit.  
Daarnaast is men in gesprek met een werkgroep / kerngroep Kompenije 2.0. 
Opdracht van deze werkgroep is om na te denken over de toekomst van met name 
het oude gedeelte. 

• HNI 
Vorzitter geeft het woord aan HNI. Mededeling dat PB meer zal gaan samenwerken 
met de HNI. Pieter Hessels vertelt dat er inmiddels een nieuwe voorzitter is; Dennis 
van Linde wordt voorgedragen. Voorzitter bedankt Pieter Hessels voor jarenlange 
voorzitterschap. Ook Alex is afgetreden als bestuursid HNI. 

• Hertenkamp 
Tjalke Oosterbos (vrijwilliger) geeft aan dat er behoefte is aan vrijwilligers. Huidige 
vrijwilligers (2) zijn te weinig. 

• Woningbouw “De Feart” 
Annie Stelma licht toe dat ontwikkelaar bezig met appartementencomplex, nieuwe 
woningen zijn in aanbouw en er zijn nog 4 beschikbare kavels. Vergunningaanvraag 
appartementencomplex is nog niet ingediend. Er is nog wel één kink in de kabel. De 
gemeente mag de grond niet rechtstreeks verkopen aan ontwikkelaar, dit moet nog 
open gesteld worden. Verwachting is dat de overige kavels na de zomer beschikbaar 
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komen. Belangstellenden kunnen zich alvast melden. Worden 10 
huurappartementen, geen leeftijdsindicatie en huur valt onder de 
huursubsidieregeling. 
Naar aanleiding van dit onderwerp verzoek van de leden aan PB om iemand van 
Accolade uit te nodigen om toelichting te geven op toewijzen van woningen. 

• Nieuwsbrief 
Oproep om vrijwilligers voor het samenstellen en de opmaak van de Nieuwsbrief. 

• Contributie innen 
Agelopen jaren heeft PN niet langs de deur kunnen gaan. Ongeveer 40% van de leden 
heeft een automatische incasso. Aan de leden wordt voorgelegd dat de leden die 
alleen contant willen betalen, zelf de extra kosten (€1,00) hiervoor betalen. Dit 
betekent dat bij contante betaling, de kosten voor lidmaatschap PB €5,00 + €1,00 = 
€6,00 is. Aanwezige leden gaan met dit voorstel akkoord. 

• AED 
Age Hartsuiker heeft de kascontrole gedaan. Er zijn geen onregelmatigheden. De 
dames zijn nu weer druk bezig met opfriscursussen. 

• Centrumvisie 
Annie Stelma reikt uit naam van de gemeente een boekwerk uit over de plannen 
m.b.t. centrumvisie. 
Annie vertelt in het kort wat de plannen zijn. Het is de bedoeling dat in 2023 echt los 
wordt gegaan. Eerst moet de vaart gebaggerd worden en moeten de 
nutsvoorzieningen op orde zijn (netverzwaring Liander). Vanaf september 2022 zal It 
Wetterskip gaan baggeren vanaf de Welkoop tot aan de Capellewei. Eeuwe de Vries is 
de projectleider en aanspreekpunt voor de uitvoering. Aanbesteding vindt plaats in 
eind 2022. Constructie ontwerp voor de brug wordt op dit moment uitgetekend. 
Verzoek van de leden om Centrumvisie Jubbega ook op de site van PB te zetten. Er 
wordt ook geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking winkeliers en ondernemers. 
Wanneer het centrum klaar is staan ook de andere stoepen en wegen op de planning 
van gemeente voor grootonderhoud. 

• Ús Kompenije 
Willem van der Vlugt vertelt dat er een dikke 700 digitale handtekeningen en 250 
schriftelijke handtekeningen zijn voor behoud De Kompenije. Verzoek om nog meer 
handtekeningen, omdat streven 1000 handtekeningen zijn. 
 

9) Rondvraag (2e ronde) 
- Opnieuw een klacht over looppad 
- Vraag over energiemaatwerkadviseur. 

Energiemaatwerkadviseur doet een 0-meting van de woning; wat is er nodig om 
woning energieneutraal te krijgen? Budget gekregen voor 150 adviezen vanaf juni 
2022, maar moet nog goedgekeurd worden en zal dan ook gecommuniceerd 
worden. 

- Stand van zaken JB Kanschool 
Annie Stelma licht toe dat projecten wat langer duren om op te starten, omdat 
personeel bij de gemeente hiervoor schaars is. Er zijn plannen voor woningbouw 
en gemeente is in afwachting van projectleider. Kwestie van capaciteit. 

- Bloembakken en kunstwerken in het nieuw dorpscentrum kosten veel geld. Kan 
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dat niet gecompenseerd worden met de te korten van De Kompenije? Nee, dat 
kan niet. 

- Financiën zijn zonder kascontrole. Tjalke Oosterbos, Jan Achtien en Folkert willen 
dit wel doen. Penningmeester neemt contact met hen op. 

- Dorpsvisie 2016; alle speerpunten zijn gehaald. Er moet een nieuwe visie komen 
en daar wil PB binnenkort mee aan de slag. Hopen dat inwoners hierover mee 
willen denken.  

 
10) Sluiting 

 
 
De najaarsvergadering staat gepland op dinsdag 15 november 2022. 

- Uitnodigen wijkagent 

- Uitnodigen jongerenwerker Caleidoscoop 

- Uitnodigen Accolade 


