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NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BEETSTERZWAAG/OLTERTERP
maart 2013
Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp laat de gemeente en andere belangrijke partijen
weten wat er leeft onder de bevolking en informeert u als bewoner over belangrijke
ontwikkelingen. Deze Nieuwsbrief vat samen wat er speelt. U leest meer op onze site
pb-beetsterzwaag-olterterp.nl
Graag nodigen wij u uit voor de

Jaarvergadering
Datum: dinsdag 16 april 2013
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.30uur (tevens inzage in diverse stukken)
Plaats: De Buorskip, Vlaslaan 26 Beetsterzwaag
De vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor leden en niet-leden van de Vereniging.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Verslag Jaarvergadering 4 april 2012 (ter inzage bij aanvang van de vergadering en vanaf
1 april op de site: http://pb-beetsterzwaag-olterterp.nl
4. Jaarverslag van de secretaris (ter inzage bij aanvang van de vergadering en vanaf 1 april
op de site)
5. Financiën (stukken ter inzage bij aanvang van de vergadering en vanaf 1 april op de site)
1. Financieel Jaarverslag
2. Begroting 2013
3. Benoeming kascommissie
6. Ontwikkelingen in Beetsterzwaag-Olterterp
1. Planologie en bouwlocaties
2. Openbare ruimte
3. Zorg, onderwijs
4. Economie en dorpsactiviteiten
7. Bestuursmutaties
1. Aftredend en niet herkiesbaar: Olaf Busch
2. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de
voorzitter melden
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Visie van een boseigenaar.
De heer Luuk Geerts is rentmeester van ASR, eigenaar van de bossen gelegen tussen de
Van Harinxmaweg en de Poostweg. Hij geeft zijn uitdagende visie op de samenwerking
tussen de eigenaren, bewoners, ondernemers en de gemeente.
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In memoriam: Jels de Vreeze-de Jong
Helaas bereikte ons het bericht waarvan iedereen hoopte dat het niet zou komen. Ons oudbestuurslid Jels is op 2 maart j.l. op de veel te jonge leeftijd van 60 jaar overleden.
Deelname aan ons bestuur was voor Jels iets heel vanzelfsprekends. Zich inzetten voor de
samenleving hoorde er gewoon bij en contacten leggen en onderhouden paste haar als een
handschoen. Met haar brede interesse en innemende persoonlijkheid was ze een belangrijke
speler in ons team. Haar positie als penningmeester wist ze ook nog prima te combineren
met regelmatig verblijf in het door haar zo geliefde Zuid Afrika waar haar man Willem
opdrachten vervulde.
Jels had al besloten in 2011 na 5 jaar af te treden toen haar ziekte zich openbaarde. Met veel
bewondering hebben we kunnen zien hoe ze met de situatie wist om te gaan en
onverminderd belangstelling bleef houden voor haar omgeving. Op 6 maart hebben wij
namens alle leden van Plaatselijk Belang aan Jels de laatste eer bewezen.

PLANOLOGIE EN BOUWLOCATIES
Talant (Borneroord)
Er komt een nieuw projekt aan van Talant. Dat wil het gehele Borneroord grondig aanpakken met
veel nieuwbouw en beperkte renovatie. In de eerste fase wordt het gedeelte tussen Zandlaan en
Freulesingel aangepakt. Talant heeft met de aangrenzende bewoners van It Merkelân uitgebreide
gesprekken gehad en zal zorgen dat de overlast zo klein mogelijk blijft.
Als de tweede fase (tussen Freulesingel en de Wissel) aan de orde komt zal ook met de daaraan
grenzende bewoners uitgebreid worden gesproken. Over de afwikkeling van de verkeersstromen
voor dit plan is nog niets bekend. De bedoeling is dat de eerste fase in oktober 2013 van start
gaat.
OPENBARE RUIMTE
Parkeerplaats
De nieuwe parkeerplaats aan de Klaversreed zal volgens de gemeente voor de zomervakantie
gereed zijn. Daarmee kan een belangrijk pijnpunt weggenomen worden: minder ergernis door
opstoppingen in de Hoofdstraat en meer parkeerplaatsen op korte afstand van de winkels. Het is
overigens zeker niet de bedoeling dat de nieuwe parkeerplaats grotendeels wordt bezet door
gemeenteambtenaren. Mocht dat toch blijken dan zullen we hier actie voor ondernemen. In het
uiterste geval zullen ook de nieuwe plekken onder de blauwe zone moeten vallen.
We hebben bij de gemeente aangedrongen op een bij de Hoofdstraat passend ontwerp van de
parkeerplaats. Tijdens de Jaarvergadering kunt u zien welke straatstenen worden gebruikt.
Volgens ons: passend.
Verkeersveiligheid
Van Meldpunt naar Buurtaktie
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een vrijwilligersorganisatie die van mening is dat iedereen veilig
over straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objektief of subjektief, zorgt er voor dat dit niet voor
alle weggebruikers is weggelegd. VVN wil de burger, die wordt gekonfronteerd met
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarom
heeft VVN een bemiddelende rol op zich genomen.
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Dit houdt in dat VVN melders en vrijwilligers handvatten geeft over hoe ze verkeersonveilige
situaties kunnen aanpakken en deze in het algemeen verbeteren. Kern hiervan is dat men niet
alleen aan het werk gaat, maar met elkaar de onveiligheid aanpakt, bijvoorbeeld met buren, of
schoolleiding en andere ouders.
Hiervoor heeft VVN het “Meldpunt Veilig Verkeer” ingesteld, waarmee burgers, scholen en
organisaties digitaal melding kunnen maken van verkeersonveilige situaties.
Op www.meldpuntveiligverkeer.nl staan stappenplannen voor buurtakties, inklusief te bestellen
aktiemateriaal. Indien u geen internet heeft kunt u kontakt opnemen met buren die dit wel hebben
of met de school of Plaatselijk Belang.
Van Lyndenlaan
Vanwege de bouwactiviteiten in het Van Lyndenpark is in het zuidelijke deel hiervan
eenrichtingverkeer ingesteld.
Voorlopig wordt er niet meer gebouwd, maar is het nu verstandig de oude verkeerssituatie te
herstellen?
Belangen van omwonenden pleiten voor zoveel mogelijk verkeer door de Van Lyndenlaan. De
veiligheid voor, met name fietsers en voetgangers, vanuit het noorden naar de Hoofdstraat v.v. is
echter gebaat bij éénrichtingverkeer. Wij pleiten om die reden voor het laatste. Voor een logischer
afwikkeling van het verkeer (en daarmee minder misverstanden en overtredingen) geven wij in
overweging de rijrichting in de Van Lyndenlaan (voor auto’s) om te draaien (dus NAAR de
Hoofdstraat toe). Het college van B&W neemt uiteindelijk de beslissing. Daarna zullen de
Pastorielaan en het eerste deel van het Kerkepad Oost opnieuw bestraat worden.
Onderhoud van groen en bestrating
De gemeente heeft de Plaatselijke Belangen en andere instellingen uitgenodigd mee te denken
over bezuinigings-mogelijkheden voor het onderhoud onder de term ‘Participatie’. Wij hebben
regelmatig, laatst tijdens het overleg met het College in december, de hand uitgestoken om te
onderzoeken hoe bewoners en ondernemers zelf taken op zich zouden kunnen nemen,
bijvoorbeeld bij het opruimen van herfstbladeren en sneeuw. De gemeente zou dit kunnen
faciliteren door het beschikbaar stellen van materiaal. Helaas moeten we vaststellen dat de
gemeente hier (nog) niet aan toe is. De Participatie-avonden beperkten zich tot het presenteren
van beelden over verschillende onderhoudsniveaus en de voorstellen om dit op bepaalde plekken
te beperken. U kunt deze informatie op onze site inzien.
Klachten over uw omgeving
Het is nog steeds zo dat u zich voor klachten over slecht onderhoud moet melden bij het
gemeentebedrijf: tel. 0513 – 481544, of via e-mail: meldingen@opsterland.nl
Voor klachten over de openbare verlichting moet u bellen met nr 088-9450250.
ECONOMIE EN DORPSACTIVITEITEN
Duurzaamheid in Beetsterzwaag
Misschien heeft u wel eens gedacht dat u wat meer aandacht aan duurzame zaken zou moeten of
willen besteden. Welnu dat kan door het vormen van een werkgroep met gelijkgestemden in de
eigen buurt. Het onderwerp van de werkgroep kan heel divers zijn en hoeft ook niet te worden
beperkt tot een bepaald item.
Om dergelijke initiatieven te ondersteunen bestaat het Netwerk Duurzame Dorpen. In dit netwerk
delen dorpen (of wijken, buurten ervan) hun kennis en ervaringen. Dit kan op vele gebieden, van
“Afval en Hergebruik” tot “Zorg en Welzijn”. Het hoeft bij deze initiatieven niet direkt te gaan om
grootse plannen, ook een gespreksavond organiseren over duurzaamheid kan heel verhelderend
werken en uitmonden in verdergaande plannen.Voor meer informatie hierover zie
www.netwerkduurzamedorpen.nl.
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Besteden in Beetsterzwaag
We houden allemaal de hand op de knip. Heel begrijpelijk want de economie is in een slakkengang
beland. Toch betekent dit niet dat niets meer kan. We blijven boodschappen doen en als er iets te
vieren valt neemt u toch nog steeds een cadeautje mee of gaat u nog ergens eten? En nu willen
we u iets vragen:
Als we allemaal eerst kijken of we in Beetsterzwaag-Olterterp kunnen krijgen wat we zoeken zullen
de winkeliers en de restauranthouders in ons dorp beter de crisis doorkomen. En niet alleen de
middenstanders maar ook alle bewoners hebben daar baat bij. Want zijn we niet allemaal trots op
onze mooie en gezellige Hoofdstraat?
LIDMAATSCHAP
Omdat hier veel behoefte aan blijkt willen we graag nog meer investeren in contacten tussen bewoners,
zoals het Najaarstreffen en betere communicatie zoals een vernieuwde aktieve website. Dat kost
allemaal geld, daarom is een aparte donatie natuurlijk ook van harte welkom.
U doet ons ook een groot plezier door uw adreswijziging door te geven.
Lid worden kan door contributie (€ 6.00) over te maken naar onze rekening. Wij krijgen dan uw adres
via het bankafschrift wel door.
Rekeningnummer 30.90.18.161
Om het ons makkelijk te maken kunt u bij internet-bankieren een “periodieke overschrijving” aanmaken
(liefst per januari/februari) of ons machtigen voor automatische incasso.
Zie voor een machtigingsformulier onze site pb-beetsterzwaag-olterterp.nl, of vraag de
ledenadministratie er een: tel 0512-385021. U kunt een ingevuld machtigingsformulier scannen en naar
ledenadmin@pb-beetsterzwaag-olterterp.nl sturen, of in de bus doen bij Bommegaerde 174, of bij het
secretariaat in Olterterp (zie kop van de nieuwsbrief).
De machtigingen worden in de eerste week van februari afgehandeld. Ook dit jaar is dat geheel volgens
plan verlopen. De betreffende leden en de leden die zelf al per bank hebben overgemaakt, hebben
inmiddels hun lidmaatschapskaart ontvangen.
Heeft u uw contributie nog niet betaald, dan zouden we die graag vòòr de jaarvergadering op onze
bankrekening ontvangen.
Na de jaarvergadering zullen we de dan resterende contributies aan de deur komen innen.
Controleer, alvorens u contributie gaat overmaken, alstublieft goed of u toevallig al op een of andere
wijze hebt betaald. Daarom: bewaar uw Lidmaatschapskaart bij uw administratie. U ontvangt deze kaart
altijd zo spoedig mogelijk na betaling.
CONTACT MET PLAATSELIJK BELANG
Deze Nieuwsbrief wordt gratis huis aan huis bezorgd, daarom hoe meer leden, hoe meer we voor u
kunnen betekenen.
Ook wanneer u aandacht wilt vragen voor een onderwerp of wanneer u zich actief wilt inzetten,
bijvoorbeeld voor het leveren van hand- en spandiensten voor onze bestuursactiviteiten, kunt u zich
richten tot de secretaris, zie in de kop van de nieuwsbrief.
Het Bestuur van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp bestaat uit de volgende personen:
Olaf Busch ( voorzitter), Mannie Oostra ( secretaris), Marc Crolla (penningmeester), Jelle Heida,
Hilde Metsaars, Tom van der Meulen, Jan de Beer (notulist en ledenbestand).
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Mededelingen van Verenigingen:
Plaatselijk Belang stelt verenigingen uit Beetsterzwaag en Olterterp in de gelegenheid een korte
mededeling (max. ongeveer 10 regels) in haar nieuwsbrieven op te laten nemen.
De nieuwsbrieven zullen 4 keer per jaar verschijnen, te weten: maart, juni, september en
december. Bijdragen kunnen worden verzonden aan de secretaris (adres zie boven).
Van de meeste verenigingen zijn de contact-gegevens op onze site opgenomen. Controleer even
of deze nog juist zijn en geef vermelding en/of wijzigingen door aan website@pb-beetsterzwaagolterterp.nl.
4 mei herdenking Beetsterzwaag
Op 4 mei wordt de jaarlijkse herdenkingssamenkomst gehouden in de Dorpskerk te
Beetsterzwaag " voor hen, die vielen voor de vrijheid in de Tweede Wereldoorlog en daarna ".
Aanvang 19.00 uur. Muziek, overdenking, gedichten, stilte en kranslegging.
Bedoeld en toegankelijk voor eenieder.
VEILIGHEID
De ANBO, PCOB, gemeente Opsterland en Timpaan organiseren hier een middag over:
Belangstellenden worden uitgenodigd voor de bijeenkomst op donderdag 18 april om 14.00 uur in
de Buorskip (Dorpshuis) te Beetsterzwaag (zaal open om 13.30 uur)
Te vaak horen we over inbraak, oplichting, pinpas-fraude, colportage aan de deur, bedrog
via de computer. Mogelijk hebt u er zelf ervaring mee.
Programma:
De toneelgroep “Onderweg met Dineke” voert een éénacter op over Veiligheid. Het stuk heet:
“Een dag uit het leven van mevrouw Den Bleeker”
Na de pauze geeft de heer Liemburg, buurtagent, ons wijze raad hoe we onze veiligheid kunnen
vergroten. Sluiting 16.00 uur.
Jeu de Boulesvereniging “De Boskboulers” – Beetsterzwaag
Met veel plezier spelen we al 15 jaar lang ons spelletje op de banen achter de
nieuwe manege van “Onder de Linde” op het terrein van Lyndensteyn.
Iedere woensdag-, zaterdagmiddag of maandagavond wordt er gespeeld, meestal
voor het plezier maar ook in serieuze toernooien of in wedstrijdverband tegen
verenigingen in onze regio.
We hebben op dit moment een kleine vijftig leden, maar evenals veel andere verenigingen kunnen
we nog best een aantal actieve leden gebruiken.
Dit is dus een “schreeuw” om eens een kijkje te nemen bij de Boskboulers en gratis één of meer
partijtjes mee te spelen, boules zijn er altijd aanwezig en wij zorgen ook voor een kopje koffie.
Ik hoop tot ziens en u hoeft echt niet te wachten tot u zestig bent, voor eventuele nadere informatie
kunt u terecht bij, Riekele Land, Secretaris “De Boskboulers”, tel. 0512-383757
Muziekverenging Euterpe
Samen musiceren. Dat is muziekvereniging Euterpe, Beetsterzwaag. Dirigent en
muzikanten zijn constant op zoek naar muzikale groei en zorgen voor plezier in het
maken van muziek. Ieder jaar worden er verrassende concerten gegeven.
Zondag 7 april staat er weer een concert gepland in de Buorskip. Dit concert zal in
het teken staan van de muzikale reis die Euterpe in mei gaat maken naar Zweden. Kom luisteren
tijdens het concert of speel eens mee tijdens een repetitie op donderdagavond van 19.30 – 21.30
uur in ‘Ons Huis’ (Hoofdstraat 79, achterkant Tsiis.nl). Iedereen is van harte welkom om samen
met ons te musiceren.
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Zaterdag 29 juni: Dag van de Kunst in Beetsterzwaag.
Voor de vijfde keer wordt de Jaarlijkse Dag van de Kunst georganiseerd. Ditmaal met als thema
“Het Nederland-Rusland-jaar”. Er komen voordrachten, muzikale optredens (Zlata Chovieva),
straattheater, toneel (Tsjechov) dans en dit alles overgoten met een Russisch sausje. De horeca
wordt gevraagd allerlei Russische lekkernijen aan te bieden.
Net als vorige jaren zijn de ateliers en galeries in Beetsterzwaag open, en ook op andere locaties
worden exposities gehouden met diverse vormen van kunst, waaronder icoonschilderkunst.
De ateliers, galeries en expositieruimtes zijn ook op zondag 30 juni geopend. U kunt ook zelf aan
de slag bij een aantal workshops, bovendien zullen demonstraties worden gegeven. Een bekende
Nederlander zal de dag officieel openen en mogelijk plaatsnemen voor een aantal kunstschilders
die hem/haar zullen vereeuwigen op het doek. Alle reden dus om deze dag nu al in uw agenda te
reserveren.
Lanterfanten
Ook dit jaar heeft u zich voorgenomen het wat rustiger aan te doen.
Helaas dwongen omstandigheden u er toe toch weer te versnellen.
Neem even de tijd om de tips op www.lanterfanten.nl tot u door te laten dringen.
Een rustig, bedachtzaam en succesvol 2013 zal het resultaat zijn.
Gemengd koor Beetsterzwaag
Hebt u op 23 maart. j.l. ook zo genoten van het concert van het
“Gemengd koor Beetsterzwaag”? Met veel enthousiasme brachten
de leden een avondvullend programma, variërend van eigentijdse
nummers zoals ‘Avond’ van Boudewijn de Groot tot negro spirituals
en het prachtige Ierse lied ‘The Blessing’. Hoogtepunt van de avond
was wel ‘Rolling in the deep’, populair geworden en zo mooi vertolkt door Adele Adkins. En dan te
bedenken dat het koor dit nummer pas enkele maanden op het repertoire heeft staan! Mocht u
eens mee willen zingen, dan kan dit natuurlijk altijd. We repeteren iedere woensdagavond van
20.00 – 22.00 uur in de ‘Buorskip’ o.l.v. Hinke Jelsma. U bent van harte welkom! Voor inlichtingen
kunt u terecht bij het bestuur: Yke Krol/voorzitter telnr. 0512-521419 of Rikus Siebring/secretaris
telnr. 0512-542133.
Menvereniging “ De Sweachster Aanspanning ”
Beste paardenliefhebbers, ruiters en menners.
Na het in-door-wintermennen, staan de zomeravond-men-tochten weer op het programma.
De ritten, steeds op maandag, duren van 19.00 tot ca 21.00 uur. Eerste rit 6 mei a.s..
Onder leiding van een van onze leden rijden we steeds een andere route in de buurt van
Beetsterzwaag e.o., waardoor een zeer gevarieerd programma aangeboden wordt. Mocht u
belangstelling hebben om eens een avond mee te gaan; sluit rustig aan! Handig om vooraf even
contact op te nemen met mij voor informatie over o.a. het vertrekpunt.
Nieuwe leden voor de vereniging zijn van harte welkom.Frans van der Vinne,
Sûderheide 19, 9203 TH Drachten, Tel. 0512 – 510274; e-mail: f.vd.vinne@hetnet.nl
De leukste zomervakantie-activiteiten
Schrijf alvast in je agenda; Ponymiddagen bij Manege Onder de Linde.
Van 29 juli tot 18 augustus middagen met verzorging van pony’s en rijden, spelletjes,
buitenritten. Nog geen ervaring met pony’s? Geen probleem, onze ervaren
gediplomeerde instructeurs leren je alles wat je nog moet weten.
Houd onze website in de gaten, daar komen de data op te staan:
www.manegeonderdelinde.nl
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Historische Rondleidingen door Beetsterzwaag
“Nooit geweten dat er zoveel te zien en te vertellen is in Beetsterzwaag". Dat horen
de gidsen regelmatig. De tot leven gebrachte historische personages op de Open
Monumentendag in september jl. hebben u hopelijk ook nieuwsgierig gemaakt.
In 2012 maakten ruim 600 mensen onder leiding van een gids een wandeling door
Beetsterzwaag. Ook in 2013 gaan we hier mee door.
Aanvraag bij voorkeur telefonisch op 0512-383963 (Sijanda Jelsma) of via
rondleidingbeetsterzwaag@hotmail.com.
Per gids zijn de kosten €25,00 (maximaal 12 personen per gids). De rondleiding duurt 90 minuten.
In overleg is een rondleiding op maat mogelijk of de nieuwere routes 'Om de West' en 'Om de
Oost'. Geen groep? Zie dan www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl/historie/activiteiten/adellijk-wandelen
voor onze aanbieding in juni, juli en augustus.
Toanielferiening Fryske Krite “de Sweach “
Al 70 jier is de Fryske Krite “de Sweach” in aktive en entûsjaste feriening.
Wy binne op syk nei spilers, meiwurkers efter de skermen, stipers en bestjoersleden.
Hâlde jo fan gesellichheid, ynbring fan ideeën en plannen, nije útdagingen oangean, dan is de
Fryske Krite “de Sweach” op syk nei jo.
Liket dit jo wat, skilje dan mei ûndersteande persoanen.
Jan de Jonge tel: 0512-383232
Wieke van Linde tel: 0512-383060
Toneelvereniging Fryske Krite “de Sweach”
Al 70 jaar is de Fryske Krite “de Sweach”een actieve en enthousiaste vereniging.
Wij zijn op zoek naar spelers, medewerkers achter de schermen, donateurs en bestuursleden.
Houd U van gezelligheid, inbreng van nieuwe ideeën en plannen, nieuwe uitdagingen aangaan,
dan is de Fryske Krite “de Sweach” op zoek naar U.
Is dit iets voor U, bel dan eens met onderstaande personen.
Jan de Jonge tel: 0512-383232
Wieke van Linde tel: 0512-383060
Master Trendweken voor volwassenen bij GV Frisia
GV Frisia heeft de ambintie zoveel mogelijk buurt- en inwoners van Beetsterzwaag te
stimuleren om meer, gezond en samen te gaan bewegen. Daarom organiseren we
met ingang van dit jaar Master Trendweken voor volwassen mannen en vrouwen.
Met behulp van een Sportimpuls-subsidie van ZonMw kunnen we de kosten voor
deelname laag houden. De eerste serie “Winterproof” is inmiddels afgerond en
opgevolgd door de serie “Lentefris”. Na de zomervakantie organiseren we een nieuwe lessenserie
van 12 lessen. Heeft u interesse voor deelname of wilt u meer informatie? Mail dan naar:
contact@gvfrisia.net of bel 0512-385953.

nieuwsbrief, maart 2013; jaargang 7, nr. 1

blad 7 van 7

