
PLAATSELIJK BELANG JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG 
 
datum:  14 maart 2017 
aanvang: 19.45 uur 
locatie: de Kompenije 
 

1) Opening 
We hebben een volle agenda. Welkom aan wethouder Jelle Zoetendal. Hij moet uiterlijk 21.30 
uur vertrekken dus zullen er een aantal aanpassingen zijn in de agenda. Er zijn een aantal 
afmeldingen. Age Hartsuiker en Annie Stelma zijn er niet. 
 

2) Door Nynke Andringa van de bibliotheek en Imkje de Goede van Caleidoscoop wordt 
een presentatie gegeven over laaggeletterdheid.  HNI biedt het initiatief € 500 aan. 

 
3) Mededelingen 

 -Na kritiek op de website van Plaatselijk Belang wordt er nu gewerkt aan een nieuwe 
 website. 
 -De najaarsvergadering is vastgesteld op 14 november 2017. Het plan is om bij deze 
 vergadering met een andere opzet te werken. Interactief en meer in werkgroepjes 
 zaken bespreken. 
 

4) Ingekomen stukken 
 geen ingekomen stukken. 
 

5) Verslag Najaarsvergadering 2016 
 -Annie Stelma zou kijken op de planning naar het asfalteren van de Magnuswei. Jelle 
 Zoetendal weet te vertellen 2019. PW Janssenweg is donker. Het plan is lichtgevende 
 belijning over het hele fietspad. Dit is ook aangebracht op een stuk 8e wijk in 
 Nieuwehorne. Plan is dat dit voor de winter gerealiseerd is. Vraag is of er een nieuwe 
 lamp in twee lantaarnpalen mag. 
 -fonteinen: We hebben besloten dat 1 fontein naar het hertenkamp gaat en 1 naar de 
 Welkoop. Vraag is of er vrijwilligers zijn om hierbij te helpen. 
 -schenking taxi Koopmans: vraag aan de aanwezige leden voor een mooi doel voor dit 
 bedrag. 
  

6) Jaarverslag 2016 
 Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
 

7) Financieel Jaarverslag 2016 
– bevindingen kascommissie 
Henk jelsma en Klaas Luchtenveld hebben het jaarverslag goedgekeurd. 
– nieuw lid kascommissie 
 Henk Jelsma zal nog een keer doen, samen met Wietze Mulder. 
 

8) Dorpsvisie 
 Age Hartsuiker zou een toelichting doen, hij is echter afwezig. 
 
Het bestuur wil graag Tjalke Oosterbos benoemen tot erelid van Plaatselijk Belang. Hij is 14 
jaar bestuurslid geweest en zet zich nog steeds actief in voor het dorp. 



 
9) Rondvraag (1e ronde) 

 Excelsior wil graag gezegd hebben dat ze graag opgenomen willen worden in het 
 dorpsgebeuren. Bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht. Dit ligt nu bij toneelvereniging 
 Fleurich Fierder. 
 
 Er is door de jeugd van de Stoater tekeningen gemaakt als dank voor de financiële 
 bijdrage. 
 
 Henk Blokstra brengt in dat de € 500 van taxi Koopmans gebruikt kan worden voor een 
 paar mooie bankjes in de dorpskern. 
 

10) Pauze 
 

11) Toelichting verschillende projecten: 
-Playground: Er is geld gereserveerd voor een hanghok. Vanuit de jeugd wordt er niet meer 
om gevraagd waardoor dit nu stilligt. Er is onderhoud gepleegd aan de skatebaan. 
Jongerenwerkster Wietske vertelt dat de jeugd nu vooral in de Stoater verblijft. 
 
-HNI: Pieter Hessels vertelt dat het HNI een aantal projecten ondersteunt wat bijdraagt aan 
de leefbaarheid. Het idee is dat men zelf met een sluitende begroting komt. 
 
-Hertenkamp: Tjalke is aan het woord. De vijver is uitgebaggerd en de fontein kan geplaatst 
worden. 
 
-Expansie 2017: Linze kan er iets over vertellen. Hij is nog financieel adviseur. Bij de 
bijeenkomst waar het programma gepresenteerd werd waren zo'n 200 mensen. Informatie 
staat vooral op de website en Facebook. De voorverkoop is gestart. 
 
-Dokumintaasjesintrum: Loopt volgens Willem zoals het lopen moet. Ze krijgen heel oude 
stukken binnen, tekeningen van ongeveer 1700. Er wordt gewerkt aan een boekje over het 
kerkje 1621 zoals er vorig jaar een boekje samengesteld is rond kerkje Schurega. 
 
-Voortgang Glasvezel buitengebied: Pieter Hessels. De Provincie is teruggefloten wat betreft 
Kabel Noord. Nu kunnen verschillende partijen vanaf mei kunnen inschrijven. Vanaf juni 
wordt het dan aanbesteed en kan de schep de grond in. Dit gaat om het buitengebied, de 
witte gebieden. Vraag aan Plaatselijk Belang om mensen binnen het grijze gebied (bebouwde 
kom) ook warm te maken. Pieter Hessels heeft folders bij zich. Bij interesse kan men zich 
vrijblijvend aanmelden. Dan wordt men ook op de hoogte gehouden. Binnenkort is er weer 
een vergadering tussen de werkgroep en PB. 
 
-Woningbouw: Rene doet het woord. Vorige week is er een gesprek geweest met makelaar 
Pieter Ytsma. Vooral om te onderzoeken waar de vraag ligt. Volgens hem is er vooral vraag 
naar gezinswoningen, 55+ en rond de €200.000. 
Idee is om nu te kijken of de kavels eventueel kleiner kunnen en dan in gesprek te gaan met 
de gemeente. Vanuit de zaal is de opmerking dat er eerder een plan gepresenteerd is dat er 
vraag was naar appartementen. Het gaat dan om de vorige Dorpsvisie (2007). We willen graag 
vernemen wanneer men concrete belangstelling heeft voor een appartement. 
 



12) Verkiezingen bestuurslid Plaatselijk Belang 
aftredend bestuurslid Linze Koopmans. Wikje Talsma neemt de taak van penningmeester 
over. 
Er is helaas nog geen nieuw bestuurslid gevonden. De voorkeur gaat uit naar iemand van 3e 
Sluis. 
 Jelle Zoetendal bedankt Linze en biedt hem namens de gemeente twee kaarten voor 
 het Posthuis theater aan. 
 

13) Rondvraag 
 VV Jubbega heeft vrijwilligersprijs de 2e plek behaald en de 1e plek van de 
 publieksprijs. 
 
 Naast de Playground staan lelies. Is dat niet in strijd met het feit dat daar kinderen 
 spelen aangezien lelies bekend staan om het gif wat er gebruikt wordt. 
 
 Tegelpad bij de Bremsingel ligt er slecht bij aldus Jan Achttien. Dit punt brengen we 
 Annie Stelma van op de hoogte. 
 
 Jelle Zoetendal heeft gemeld dat Ferdivedaazje een vaste plaats krijgt voor het 
 openluchtspel in 2018 aan 2e wijksbosje. De gemeente heeft hierin medewerking 
 toegezegd. 
 
 Zondag 2 april start de Rodeneuzentoetertocht. De volledige opbrengst gaat naar de 
 Cliniclowns. 
 

14) Sluiting 
 
 
Om alvast te noteren in uw agenda: 
De najaarsvergadering staat gepland op dinsdag 14 november 2017. 
 

 


