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NIEUWSBRIEF maart 2015
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

Algemene Jaarlijkse
Ledenvergadering
met als toegift de Brede School
Datum : woensdag 15 april 2015
Aanvang : 20:00 uur
Zaal open : vanaf 19:30 uur, (tevens inzage
diverse stukken
Plaats
: De Buorskip, Vlaslaan 26
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Verslag Jaarvergadering 8 april 2014
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financiën
a. Financieel Jaarverslag 2014
b. Begroting 2015
c. Benoeming kascommissie
6. Ontwikkelingen in BeetsterzwaagOlterterp
a. Planologie en bouwlocaties
b. Openbare ruimte
c. Zorg, onderwijs
d. Economie en dorpsactiviteiten
7. Werkagenda, voortzetting Dorpsvisie
8. Bestuursmutaties
a. Verkiezing en toetreding bestuur :
Yvonne Halman (Voorzitter) / Sandra
Arkesteijn Communicatie &
Ledenwerving
(interim) Economie &Aktiviteiten/
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Jan
de Beer
c. Aftredend en herkiesbaar: geen
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24
uur voor aanvang van de vergadering bij
de voorzitter melden
9. Rondvraag
10. Pauze (20:45 uur - 21:00 uur)
11. Brede School; nu of nooit (21:00 uur 22:00 uur)
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De vergadering is openbaar en dus toegankelijk
voor leden en niet-leden van de Vereniging.

Na de pauze van de ALV volgt een debat
over de
Brede School tussen:
•
wethouder Van Dijk
•
de diverse scholen uit het dorp en
•
Timpaan
Van de (nieuwe) Voorzitter
Hallo dorpsgenoten van Olterterp en
Beetsterzwaag. Het voorwoord van een net
benoemde voorzitter. Maar eerst beginnen met
mij voorstellen: Yvonne Halman, 52, sinds 1995
wonende in Beetsterzwaag. Samenwonend,
zoon in Wageningen. Ik ben adjunct-directeur
van de ROC Friese Poort te Drachten.
Graag wil ik verbinder zijn tussen de inwoners
van Olterterp en Beetsterzwaag en alle
instanties die het welzijn en toekomst van de
dorpen kunnen versterken.
Terugkijken
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we een
warme winter gehad. We hebben een aantal
keren aandacht gevraagd voor veilige
fietsroutes, ook in de winter. De strooiroute van
het fietspad achter het Utein heeft prima
gewerkt.
Er zijn ook "warme" gesprekken gevoerd met
onder andere de gemeente en BNG
(Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten).
In januari hebben wij een wandeling door het
dorp gemaakt met onze nieuwe burgemeester,
mevrouw van Selm. We hebben haar in ons
dorp verwelkomd met een jaar gratis
lidmaatschap. De wandeling heeft haar
deelgenoot gemaakt van een aantal thema's:
•
doorontwikkeling omgeving de Buorskip
•
parkeren van ambtenaren op de
parkeerplaats Klaversreed
•
gevaarlijke oversteek bij Beetsterweg
•
parkeerplaats Commissieweg
permanent maken
•
van Lyndenlaan weer eenrichtingverkeer
maken ivm verkeersveiligheid
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Met de andere collegeleden hebben we
bovengenoemde onderwerpen, aangevuld met
woningbouw en Brede Schoolproblematiek
besproken. De gemeente geeft aan dat de
Brede School nog geen besluitvorming kan
hebben, zonder dat er een huisvestingsplan
gemaakt is door de gemeenteraad. Wij zijn in
afwachting van een planning hiervan. De
scholen, Timpaan en school Lyndensteijn
wachten nu al een te groot aantal jaren, zonder
te weten wat voor mogelijkheden er zijn. De
leefbaarheid van onze dorpen is mede
afhankelijk van een goed ontwikkelklimaat voor
onze kinderen.
Een nieuwe vorm van elkaar ontmoeten is in
deze warme winter ontstaan: popup café. De
doelstelling is delen en ontmoeten. De laatste
was rond het thema statenverkiezingen. Weer
een mooie nieuwe vorm van gemeenschap zijn.
Vooruitkijken
In het komende halfjaar blijven we met al onze
partners in gesprek. Dus ook graag met u! Dat
kunt u doen door ons te benaderen via de mail
pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com. Wij
kunnen ook een financiële bijdrage geven als u
voorstellen heeft die het welzijn in onze dorpen
kan verbeteren. Delen is vermenigvuldigen. Dus
deel uw ideeën met ons en elkaar.
Op 15 april is onze ledenvergadering, graag
zien we daar een volle zaal in ons en uw
dorpshuis de Buorskip. Deel uw gedachten met
ons en uw medebewoners. De agenda ziet u in
deze nieuwsbrief.
Oproep van de ledenadministratie
Een van de inwoners heeft zich via een
bankbetaling van contributie als nieuw lid
aangemeld, maar vergeten daar een adres bij
op te geven. Graag zou ik dat alsnog ontvangen
via ledenadmin@pb-beetsterzwaag-olterterp.nl

Openbare ruimte
Dorpsplein
Het is momenteel erg stil omtrent de
ontwikkeling van ons dorpsplein nabij de
Buorskip.
Plaatselijk Belang heeft haar reactie gegeven
op de huidige plannen.
Enkele aandachtpunten zijn meegeven richting
de gemeente. Bijvoorbeeld het mee-ontwikkelen
van de achterzijde van de Buorskip, verbinding
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creëren met de Hoofdstraat. Mogelijke
ontwikkelingen rond de huidige lokatie van de
kantine van Voetbal Vereniging De Sweach, de
skatebaan en het panna veldje.
Waterhuishouding
Komend jaar staan diverse rioleringsvernieuwingen op de planning.
De watergangen zijn opgeschoond.
Zijn er nog problemen laat het ons weten. Een
voorbeeld is de zeer slechte afwatering achter
de voetbal velden en langs de Vlaslaan.
Snippergroen
Het snippergroen-project lijkt een succes, maar
helaas zijn op enkele lokaties aanpassingen
veroorzaakt in de trottoirs (It Merkelân). Wij
vragen ons af of dit zomaar zonder procedures
kan.
Beheer verharding
Vorig jaar is het straatwerk op diverse lokaties
hersteld, mede dankzij de klachten zijn door de
gemeente op die specifieke lokaties acties
ondernomen. Super... Helaas is er een nuts
partij bezig geweest een mantelbuis te leggen
voor glasvezel voor bedrijven, hierdoor blijft het
straatwerk een aandachtspunt.
Zorg, Onderwijs
Muziekschool
Door de bezuiniging op de cultureele
voorzieningen komt de lokatie van de
muziekschool ook ter discussie te staan. De
gemeente heeft aangeven dat er gesprekken
zijn tussen de gebruikers om te kijken of de
huidige lokatie gehandhaafd kan blijven. Wij
volgen dit proces uiteraard.

Van Dorpsvisie naar Werkagenda
Op 27 januari jl was een themabijeenkomst
georganiseerd door de gemeente Opsterland,
als onderdeel van de totstandkoming van de
Omgevingsvisie.
Hiervoor waren diverse organisaties zoals
Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging,
BNG, schoolbesturen en Elkien uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst kwam duidelijk naar
voren dat de genodigde partijen de
wetmatigheid van de getallen (vergrijzing) niet
als een vaststaand gegeven willen zien, maar
behoefte hebben aan een actieve houding om
de balans tussen jong en oud in ons dorp te
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verbeteren en de diversiteit van het
detailhandels- en horeca-aanbod in stand te
houden danwel te versterken. Dit is
noodzakelijk om de huidige levendigheid van de
dorpskern te bewaren.
Jonge gezinnen leveren een belangrijke
bijdrage aan o.a.de activiteitenagenda van het
dorp, vrijwilligers om verenigingen in stand te
houden, mede invulling te geven aan de
‘Mienskip’ en hebben het grootste
bestedingspatroon voor (dagelijkse)
huishoudelijke uitgaven.
Alhoewel de trend van vergrijzing in heel
Nederland zichtbaar is, is het niet onmogelijk
boven de massa uit te stijgen. BeetsterzwaagOlterterp heeft vanuit haar ligging en huidige
aanbod haar (toekomstige) inwoners veel te
bieden, die onderscheidend zijn ten opzichte
van concurrerende plaatsen. Alleen is men er
buiten het dorp te onbekend mee en is er te
weinig gelegenheid voor jonge gezinnen zich in
Beetsterzwaag-Olterterp betaalbaar te
huisvesten. Het voorstel van Plaatselijk Belang
voor de 'stip op de horizon' is verwerkt in het
Visiedocument Beetsterzwaag-Olterterp 2030
(zie bijlage, pagina 4). Na feedback van haar
leden te hebben ontvangen, gaat het bestuur
verder met het in beeld brengen van de
onderscheidende zaken, aangevuld met reeds
eerder benoemde noodzakelijke punten om het
doel te bereiken (Werkagenda). Zo krijgen we
scherp voor ogen waar we (inwoners en
ondernemers) met zijn allen onze schouders
onder kunnen zetten en waar we dat voor doen.

Dorpsbudget 2014
In het vorige jaar hebben we 3 aanvragen
ontvangen voor een bijdrage uit het
Dorpsbudget, te weten:
•
Bosheuvel-projekt; dit is afgewezen
omdat daar mogelijk gelden uit
Plattelandsprojekten voor konden
worden aangesproken
•
Historische Rondleidingen voor de Open
Monumentendag; dit is ook afgewezen
omdat ook direkt bij de gemeente
subsidie was gevraagd en toegezegd.
•
Buurtvereniging Achter de Hiemen heeft
een toezegging gekregen van max.€200
voor het plaatsen van een
mededelingen-bord.
Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar
gekomen van de gemeente. Toegevoegd aan
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hetgeen over is gebleven van verleden jaar valt
er ruim €10.000 te verdelen.
Eisen vanuit de gemeente voor een verzoek tot
bijdrage zijn:
•
het project of de activiteit moet een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in
het dorp en
•
er moet voldoende draagvlak bestaan.
LIDMAATSCHAP
Plaatselijk Belang stelt zich ten doel de
plaatselijke belangen te behartigen en de
vooruitgang van Beetsterzwaag en Olterterp te
bevorderen.
Onze missie is dat inwoners kunnen (blijven)
genieten van het leven in deze omgeving.
Samen staan we sterk. Het hebben van veel
leden is belangrijk voor de positie van de
vereniging én voor de invloed bij de diverse
overheden. Verder kunt u als lid meepraten,
meedenken en meebeslissen over actuele
zaken die in het dorp spelen.
Een lidmaatschap kost u slechts € 6,- per jaar.
Met dit geld worden met name het drukwerk en
de website bekostigd, de bestuursleden werken
op vrijwillige basis.
Lid worden kan door de contributie over te
maken naar onze rekening. Rekeningnummer:
NL88 RABO 0309 0181 61 Denk er aan dat de
bank in het kader van privacybescherming niet
meer uw adres op ons bankafschrift zal
plaatsen, daarom is het noodzakelijk bij uw
overschrijving van de contributie in het veld
“bijzonderheden” aan te geven wat uw adres is.
Om het u en ons gemakkelijk te maken, kunt u
zelf een periodieke overboeking aanmaken bij
internetbankieren. Ook kunt u ons uiteraard
machtigen voor een automatische incasso. Zie
voor een machtigingsformulier onze site
pb-beetsterzwaag-olterterp.nl, of vraag hem op
via het secretariaat.
Klachten over uw omgeving
Heeft u klachten of opmerkingen over uw omgeving,
dan vernemen wij dat graag van u, maar ook
verzoeken wij u deze klachten/opmerkingen kenbaar
te maken bij de gemeente, want daar wordt
voornamelijk gereageerd op deze stroom van
informatie.
Dus slecht onderhoud en vervelende situaties (ook
gevoelsmatige) melden bij het gemeentebedrijf: tel.
0512 – 386399, of via e-mail:
meldingen@opsterland.nl
Voor klachten over de openbare verlichting moet u
bellen met nr. 088-9450250.
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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 momenteel uit
de volgende personen: Yvonne Halman (nieuwe
voorzitter), Hilde Metsaars Mannie Oostra
(secretaris), Tom van der Meulen, Sandra
Arkesteijn (werving en pr) en Jan de Beer
(penningmeester, notulist en ledenbestand).

Bijlage: Visie 2030

Beetsterzwaag-Olterterp:
dat is genieten van het
leven!
I. Wij zijn een dorp waarin er voor
iedereen uit de samenleving een plek
is en zich welkom voelt: of je nu net
getrouwd bent of je je gouden
jubileum viert, of je een
ondernemend type bent of graag
voor iemand zorgt, of je nu jong van
geest bent of wat ouder van lichaam:
wij Sweachsters zijn er voor elkaar!
II. Er heerst een sfeer van stadse allure
en dorpse betrokkenheid: er is een
nagenoeg volledig en verrassend
aanbod voor de dagelijkse
boodschappen, funshopping,
sporten, genieten van de natuur,
lekker eten, overnachten én een
goed gevulde dorpsagenda.
III. Samen willen we onze ecologische
voetprint verminderen door te
streven naar 10% minder
energieverbruik in huis in 2030, door
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zo min mogelijk kilometers te maken
om in ons levensonderhoud te
voorzien en door het uitvoeren van
bijzondere projecten.
IV. Beetsterzwaag is gesitueerd in een
gezonde, natuurlijke omgeving die te
voet, op de fiets of in de rolstoel
makkelijk te verkennen is. Ook heeft
het een historie die het waard is om
te beleven. Samen een rondje door
het dorp maken, is genieten voor de
verhalenvertellers onder ons.
V. Ons veilige, goed onderhouden en
voor iedereen makkelijk bereikbare
dorpskern van Beetsterzwaag vormt
het visitekaartje met een
aantrekkelijk dorpsgezicht en het
middelpunt waar toerisme,
ondernemerschap en betrokken
burgerschap elkaar ontmoeten.
VI. Beetsterzwaag-Olterterp biedt balans in
je woon-werk. Ongeveer een derde van
haar bewoners heeft werk in het dorp
zelf. Door haar gunstige ligging ten
opzichte van de A7 en de omliggende
dorpen en steden, is het ook een goede
uitvalsbasis voor plekken als Drachten,
Heerenveen, Leeuwarden en
Groningen. Zowel met auto als met het
openbaar vervoer zijn deze plaatsen
goed bereikbaar. Beetsterzwaag biedt
daarnaast kwalitatief hoogstaand
basisonderwijs, betrouwbare
kinderopvang en een verscheidenheid
aan sportverenigingen, dus u kunt met
een gerust hart aan het werk.

Na de pauze van de ALV volgt een debat
over de
Brede School tussen:
•
wethouder Van Dijk
•
de diverse scholen uit het dorp en
•
Timpaan
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Mededelingen van Verenigingen:
Plaatselijk Belang stelt verenigingen uit
Beetsterzwaag en Olterterp in de gelegenheid een
korte mededeling in haar nieuwsbrieven op te laten
nemen. Bijdragen kunnen worden verzonden aan de
secretaris (adres zie boven).
Van de meeste verenigingen zijn de contactgegevens 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 Dodenherdenking Beetsterzwaag
Op 4 mei wordt in de Dorpskerk van
Beetsterzwaag de jaarlijkse dodenherdenking
gehouden. Deze zal om 19.00 uur beginnen.
We herdenken allen - burgers en militairen - die
in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook
ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Dit jaar is er extra aandacht voor de
oorlogsjaren in Nederlands Indië.
Spreker is de heer Jelle Terluin: hij verbleef als
kind in een van de kampen aldaar.
In de weken voorafgaand aan de bijeenkomst
zal hij de scholen bezoeken, om daar zijn verhaal te vertellen aan de kinderen van nu.
De kinderen van de Paedwizer, de Trime en
School Lyndensteyn werken mee aan de
bijeenkomst, met vragen, tekeningen en
gedichten.
Muzikale medewerking wordt gegeven door
Euterpe. Tevens zullen enkele dames van
Stemstudio Lysbeth een zogenaamd
'stemmenorkest' vormen en een aantal stukken
ten gehore brengen die destijds in het
vrouwenkamp op Sumatra werden gezongen.
Na de herdenkingsbijeenkomst, om 20.00 uur,
worden onder aan de toren 2 minuten stilte in
acht genomen, waarna een krans wordt gelegd
door de preker en een vertegenwoordiging van
de burgerlijke gemeente.
Na de kranslegging is er gelegenheid om
bloemen te leggen op de trappen van de toren.
Inwoners van Beetsterzwaag en overige
belangstellenden worden van harte uitgenodigd
deze bijeenkomst bij te wonen.
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Jeu de Boulesvereniging “De Boskboulers”
Het zomerseizoen komt
eraan, dus een mooi
moment om een
buitensport te overwegen.
De Boskboulers spelen
die buitensport op de
banen achter de manege van “Onder de Linde”
op het terrein van Lyndensteyn, ingang aan de
Helomareed.
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag of
maandagavond wordt er gespeeld.
Kom eens een kijkje nemen bij De Boskboulers en
speel een partijtje mee.
Boules zijn altijd aanwezig en wij zorgen ook voor
een kopje koffie.
Ook is het mogelijk om met een groep te komen
spelen, u kunt daarvoor een afspraak te maken
met Theo Schroor ( 0512-381657 ) of met
onderstaande.
Ik hoop tot ziens en voor nadere informatie kunt u
terecht bij:
Riekele Land
Secretaris “De Boskboulers”
tel. 0512-383757
e-mail : boskboulers@hotmail.com
Cultbee – Stichting Cultuur Beetsterzwaag.
Wij brengen cultuur
dichtbij: www.cultbee.nl
Culturele evenementen &
concerten & theater;
In Beetsterzwaag &
omgeving; Lage drempel, Hoge kwaliteit;
Maandelijks e-mail met Cultuur-tips. Op de
hoogte blijven? e-mail: cultuur@cultbee.nl
Kaarten: bij Peter Leon Wijn, Hoofdstraat 104, of
bel 06-40225169 of e-mail.
•
Kamermuziek concert Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds - za 6 juni
15:00 uur in Galerie Kunstruimte van Eja
Siepman vd Berg, Hoofdstraat 17,
Beetsterzwaag
•
Harpenconcert - za 20 juni - 14 èn 16 u
Duo Ravel Extended: Ernestine Stoop,
Astrid Haring (harp-duo), Brandt
Attema(trombone), Eduard van Regteren
Altena (cello, altsaxofoon); € 8,Dorpskerk.
•
Blaaskwintet van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest - zon 21 juni
Julie Moulin (fluit), Jan Kouwenhoven
(hobo), Arno Piters (klarinet), Helma van
den Brink (fagot), Jaap van der Vliet
(hoorn). 12:00 uur (koffie 11:30u) ; € 15,In St. Hippolytuskerk, Olterterp.
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Rondleiden met Passie

SJONGERIJ De Sweach.

Honderden mensen, elk
jaar weer, komen af op de
historische wandelingen die
de werkgroep
Historische Rondleidingen
Beetsterzwaag het hele jaar
door aanbiedt. De gidsen
hebben grote interesse in
de geschiedenis van ons
dorp en hebben zich de
feiten en verhalen eigen
gemaakt door rondleidingen te volgen o.l.v. de
meest ervaren gidsen in de werkgroep, door deel
te nemen aan de studieavonden en door
zelfstudie. Naast kennis is het kunnen geven van
een vlotte, heldere en boeiende uitleg een
absolute vereiste. Een goede interactie met de
deelnemers maakt de rondleiding uiteindelijk tot
een succes. Al met al komt er dus wel het een en
ander voor kijken, maar rondleiden geeft veel
voldoening, vooral als de reacties enthousiast zijn.
Onze gidsen doen het rondleiden vrijwillig. Van de
inkomsten bekostigen we jaarlijks een uitstapje
met een relatie tot de geschiedenis.
Wie ook interesse heeft in rondleiden met
passie, kan zich aanmelden voor een
oriënterend gesprek bij Sijanda Jelsma 0512383963 of via
rondleidingbeetsterzwaag@hotmail.com. Zie
ook : www.Beetsterzwaagnatuurlijk.nl

Het koor SJONGERIJ uit
Beetsterzwaag viert dit jaar
haar 95 jarig bestaan.
Opgericht in 1920 als Gemengd koor
Beetsterzwaag is het al jaren een bloeiende
vereniging, met vooral in het afgelopen jaar een
grote aanwas van nieuwe leden. Onder leiding
van dirigente Hinke Jelsma gaf het koor op 8 febr.
j.l. in een volle dorpskerk haar jubileumconcert.
Het koor heeft zich de laatste jaren breed
ontwikkeld en muzikaal verjongd. De nummers
worden vierstemmig gezongen en variëren van
Keltische songs tot muzikale hoogtepunten van
Nederlandse bodem zoals Stil in mij en Tranen
gelachen. Ook de allernieuwste nummers komen
aan bod zoals All of Me en Home, die je bijna
dagelijks hoort op de radio.
Wil je eens meezingen of lid worden dan kan dat
natuurlijk !! We zingen elke woensdagavond om
20.00 uur in de Buorskip. - Van harte welkom-.

Toneelvereniging De Fryske Krite De Sweach
zoekt talent met of zonder
toneelervaring voor een
Nederlandstalige eenakter.
Na het grote succes van
“Ach, in pûntsje mear as
minder” is toneelvereniging
De Fryske Krite De Sweach nu op zoek naar
nieuwe toneelspelers voor de uitvoering van een
eenakter op een druilerige zondagmiddag in de
Buorskip. Deze eenakter zal ditmaal niet in het
Fries zijn maar Nederlands talig.
Heb je interesse met ons mee te spelen, of wil je
meer informatie? Stuur dan een mail naar
fryskekritedesweach@gmail.com en wij nemen
contact met je op.
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Kunstweekend Beetsterzwaag verlegt deze
zomer grenzen
Het Kunstweekend
Beetsterzwaag staat dit
jaar in het teken van
'Grenzen verleggen'. Op 18
juni verricht Jannewietske
de Vries, Gedeputeerde en
enthousiaste aanjager van
Kulturele Haadstêd 2018
de opening. Op zaterdag
20 en zondag 21 juni
openen de vele galeries, ateliers en
expositieruimten hun deuren voor het publiek. Het
hele dorp bruist in die dagen van activiteiten op
het gebied van (straat)muziek, zang, toneel, en
voordrachten.
'Grenzen verleggen' verbindt Beetsterzwaag en de
mensen uit heel Europa. Kunstenaars uit allerlei
Europese landen zullen exposeren en workshops
geven. Ook wordt het Van Goghjaar bij de
activiteiten betrokken omdat de grote schilder zelf
ook grensverleggend bezig was. In de aanloop
naar het Kunstweekend zal Eric Bos,
kunsthistoricus, verschillende lezingen over kunst
verzorgen.
Let op de aankondigingen die op verschillende
plaatsen in het dorp komen te hangen!
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