Ons dorp bruist!
Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp
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.
Deze Nieuwsbrief vat samen wat er speelt.
Achtergrondinformatie kunt u vinden op
onze site www.pb-beetsterzwaag-olterterp.nl

Andrealaan mede bespoedigd. Nu zijn we in
gesprek over het zodanig inzaaien en
onderhouden dat het ook in gebruik genomen
kan worden door de buurt.
De brede school-discussie ligt al weer een tijdje
stil. De planning van het Integraal
Huisvestingsplan (waar de budgetten worden
vergeven) was eind augustus nog niet rond op
het gemeentehuis. Wel zijn we uitgenodigd om
te gaan praten over de aankomende
bezuinigingen bij de gemeente Opsterland. Het
wordt dus ook weer een bruisende herfst.
Yvonne Halman, voorzitter Plaatselijk Belang

Woord van de voorzitter

Even voorstellen: het nieuwe bestuur (dl 2)

Wat borrelde het deze zomer in Olterterp, Oud
Beets en Beetsterzwaag van de activiteiten.
Onder andere de stichting De Tropische Kas en
Cultbee zorgden voor een bijzondere zomer.
Met kunst, cultuur en natuur in diverse vormen.
Het laatste weekend van augustus is het
Landgoed Olterterp middelpunt van allerlei
bezigheden en op 12/13 september is er, naast
monumentendag en de viering van 700 jaar
Beetsterzwaag, ook Bourgondisch
Beetsterzwaag. Bruisend door actieve
ondernemers, enthousiaste vrijwilligers en het
gebruik van de mooie omgeving.
Picknicken in Park
Huize Olterterp,
schilderen en
broodjes bakken
boven het vuur
tijdens de goed
bezochte
landgoeddagen bij
Huize Olterterp.

Ook het bestuur van Plaatselijk Belang is actief
geweest. Na de ledenvergadering is er
regelmatig contact met de gemeente geweest.
Soms op ambtelijk niveau, soms op bestuurlijk
niveau. Daarbij komen speerpunten vanuit onze
werkagenda aan de orde: veiligheid,
aantrekkelijkheid van de omgeving en
leefbaarheid. Zo hebben we, samen met veel
inwoners, aandacht gevraagd voor het voetpad
bij het Merkelân, met succes. We hebben de
sloop van de huizen aan de Fockema
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Hilde Metsaars: ‘Vol activiteiten, vol
energie!’
Sinds 2007 woon ik samen met mijn man John
Kooistra aan de Wyldsang in Beetsterzwaag.
Na in 2006 al eens recreatief kennis gemaakt te
hebben met dit dorp, was de vreugde groot toen
een jaar later bleek dat we de mogelijkheid
hadden ons hier te vestigen. Met allebei een
baan in Drachten is dit voor ons een toplocatie.
Elke dag op de fiets is voor ons een groot
genot, niet alleen voor woon-werkverkeer, maar
ook in onze vrije tijd op onze mountainbikes en
racefietsen. Een prachtig bos als achtertuin is
dan ook een waar cadeau. Nog elke dag prijzen
we ons gelukkig, dat we hier mogen wonen en
leven. Niet alleen vanwege de prachtige
omgeving, maar ook vanwege het aanbod van
winkels, de culturele evenementen en de
enthousiaste inwoners. Elke dag zie ik weer hoe
velen van ons zich met hart en ziel inzetten voor
de leefbaarheid van, en de levendigheid in, ons
dorp. Ik vind het fascinerend te zien hoe veel
kracht dit dorp heeft, wat het voor elkaar weet te
krijgen en wat er met elkaar georganiseerd

wordt. Hier draag ik dan ook heel graag mijn
steentje aan bij. Dit doe ik sinds 2011. In de
afgelopen 5 jaar heb ik veel ontwikkeling gezien
binnen onze vereniging. Zo is deze nieuwsbrief
ontwikkeld, wordt onze site steeds
professioneler en actueler en zie ik onze
vereniging groeien in professionaliteit. Een
recent voorbeeld hiervan is ons beleidsplan met
vernieuwde portefeuilles en werkagenda. Dit
brengt een andere dynamiek in de gesprekken
met bijvoorbeeld de gemeente, wat mij erg
aanspreekt.
Ik kijk er naar uit om met elkaar, samen met u,
Beetsterzwaag en Olterterp te behouden en te
versterken als dorpen zoals we die kennen: Vol
activiteiten, vol energie, als dorpen waar we
samen volop kunnen genieten van het leven!
Ik spreek u graag.
Sandra Arkesteijn: ‘Thuis in Beetsterzwaag’
In 2009 heb ik de levendige stad Groningen
verlaten en ben ik met mijn gezin (Gerben &
Tessa Minnesma) komen wonen in de
Hoofdstraat in Beetsterzwaag. Onze keuze voor
Beetsterzwaag lag heel ‘natuurlijk’ voor de
hand. De ligging is een makkelijke uitvalsbasis
voor ons werk. Ook vind ik de mooie mix van
stadse allure en dorpse verbondenheid terug in
ons dorp. Kijk alleen maar eens naar de
activiteiten die er georganiseerd worden met
vele vrijwilligers. Louter om hun leefomgeving
leuker te maken. Dat maakte de overstap van
de stad wat kleiner. En als boerendochter hou ik
van struinen door de natuur en de bossen. Niet
meer dan logisch dat ik me juist hier thuis voel.
(eerlijk is eerlijk, voor mijn wekelijkse dosis
salsa rij ik nog wel even naar de stad op en
neer ☺)
Mijn focus binnen het bestuur ligt op
Communicatie en Ledenwerving. Een logische
portefeuille bezien vanuit mijn werkveld (Senior
Marketing Professional). Ik heb me vanaf de
eerste vergadering die ik bijwoonde, als wijze
van kennismaking, verbaasd over waar
Plaatselijk Belang allemaal betrokken bij was.
Veel meer dan los zittende stoeptegels en
openbaar groen! En dat gebeurde allemaal
achter de schermen. Maar weinig mensen in het
dorp hadden weet van al deze inspanningen. Ik
wil daarom helpen om Plaatselijk Belang nog
scherper neer te zetten waar zij voor staat. Een
nieuwsbrief, september 2015; jaargang 9, nr. 3

mooi resultaat van onze inspanningen op dit
gebied vind ik het geformuleerde beleid met
speerpunten, waar onze leden (ALV van april)
achter staan.
Ik hoop dat dit uiteindelijk leidt tot een groter
ledenaantal. Het gaat niet zozeer om die
bijdrage van €6,- per jaar per lid, maar om het
gevoel dat we met zijn allen sterker zijn dan
alleen, dat u laat zien dat u zich verbonden
voelt met het dorp en ons weet te vinden en te
voeden met dat wat er leeft. Want samen staan
we sterker.
Portefeuilles
Gemeenschap
Isabel Tamoert (6) is
tijdens haar vakantie
bij de ponyochtend bij
manege Onder de
Linden geweest: “De
ponyochtend is
superleuk. Ik mocht
de pony’s borstelen,
knuffelen en zelfs op
rijden! Ze zijn zo lief
als het maar kan.”

Dorpsbudget
We vragen opnieuw uw aandacht voor het
dorpsbudget. Plaatselijk Belang heeft in 2014
en ook voor 2015 van de gemeente het beheer
gekregen over een dorpsbudget. Dit budget is
voor een eenmalige bijdrage aan projecten of
activiteiten die een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in het dorp, waar voldoende
draagvlak voor bestaat. Voorwaarde is wel dat
de gemeente niet op een andere wijze een
bijdrage is gevraagd voor het project/activiteit.
Dus heeft uw buurtvereniging, sportvereniging,
werkgroep of ander initiatief een idee met nog
een uitdaging in de begroting, meldt u met uw
plan (incl. financiële onderbouwing) bij
Plaatselijk Belang. Zo kunnen we samen ons
dorp aantrekkelijk houden!
Motor van het Dorp
Dorpsplein
Tijdens het ambtelijk overleg bleek dat het
ontwerp van het dorpsplein, nabij de Buorskip,
binnen de gemeente al in een verder gevorderd

stadium is. Dit overviel ons als bestuur, maar
het positieve nieuws dat daar bij vermeld werd
is dat het budget voor de realisatie
daadwerkelijk is gereserveerd in de
gemeentebegroting van 2015. De planning is
echter mede afhankelijk van een flora – en
faunaonderzoek. Dit vindt plaats in het najaar.
Daarna wordt het voorstel verder uitgewerkt,
rekening houdend met de natuurlijke waarden,
en zal de gebruikelijke procedure van inzage
etc. gaan lopen. We hebben als Plaatselijk
Belang nadrukkelijk uitgesproken dat ons dorp
voldoende ondernemers huisvest om dit plein te
realiseren. De gemeente zal zich echter aan de
aanbestedingswetgeving moeten houden en
adviseert ondernemers om zelf alert te zijn.
Beetsterzwaag krijgt een Centrummanager.
In september start Karin van Rijs met haar
werkzaamheden als Centrummanager. Het doel
is om de Hoofdstraat bruisend, aantrekkelijk en
economisch vitaal te houden voor bewoners,
bezoekers en ondernemers. Dit is een initiatief
van de Gemeente Opsterland in samenwerking
met de Ondernemersvereniging, BNG en
Plaatselijk Belang. Karin is aangesteld voor
twee jaar, één dag per week.
Toeristen Informatie Punt (TIP) in trek
Het TIP van Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten
is sinds 18 juli jl. gevestigd in de voormalige
Rabobank. In de 2 dagen per week dat ze open
zijn, hebben ze al meer dan 220 toeristen en
andere geïnteresseerden mogen ontvangen.
Karin (ook coördinatrice TIP): “Dat is zo’n 18
per dag zonder dat we er reclame voor hebben
gemaakt. We hadden verwacht dat de
gemiddelde toerist die over de drempel stapte,
50+ zou zijn, maar niets blijkt minder waar: ook
onder de 35 weten ze ons dorp te vinden.
Vragen gaan vaak over fiets- en wandelroutes,
maar laatst stormde er opeens een man naar
binnen. Hij had duidelijk haast. “Ik wil een
Random Reader.” Een wat? “Een Random
Reader. Je bent toch een bank?” Hij keek
vertwijfeld om zich heen. Het duurde even eer
dat het kwartje bij hem viel, maar toen hebben
we er samen om gelachen. Ik nodig iedere
bewoner uit om eens te komen kijken of, leuker
nog, te komen helpen als vrijwilliger.
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Woonplaats
Overlast hondenpoep
De hond is een graag geziene vriend in ons
dorp. Alleen moet zijn baasje er voor zorgen dat
er geen overlast door hondenpoep ontstaat.
Met regelmaat komen er klachten binnen via de
verschillende buurtverenigingen over de grote
hoeveelheid hondenpoep die op straat ligt. De
zogenaamde 'poepzakjes' worden dus
onvoldoende gebruikt. De gemeente herkent
het probleem. Naast het feit dat er geen
hondenbelasting geheven wordt in ons dorp,
hebben zij niet voldoende handhavers om hier
op in te grijpen. En eigenlijk moet dat ook niet
nodig zijn: laten we samen ons dorp schoon
houden.
(Parkeer)ruimte voor iedereen
Regelmatig horen we dat er op de verkeerde
plaats wordt geparkeerd. Zowel buiten de
vakken als het de hele dag ‘bezet houden’ van
een parkeerplek die voor het winkelend publiek
bedoeld is, komt veelvuldig voor. De gemeente
weet dit, maar heeft niet voldoende handhavers
om hier op te treden. Laten we daarom ook
hierbij zelf het initiatief nemen: spreek de
foutparkeerders aan.
Heeft u klachten of opmerkingen over uw
omgeving, dan kunt u deze melden bij het
gemeentebedrijf (0512)386399 of
meldingen@opsterland.nl Voor klachten over de
openbare verlichting kunt u bellen met
(088)9450250.
Als er omstandigheden zijn die de
gemeenschap raken, meldt u dit dan bij ons via
pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com. Dan
kunnen wij in voorkomende gevallen opkomen
voor u en het dorpsbelang.
Contact
Secretariaat: Mannie Oostra
Achterwei 2, 9246 TL Olterterp,
pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com
telefoon: (0512) 385236

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 het secretariaat. Van de meeste
verenigingen zijn de contactgegevens op onze
site opgenomen. Controleert u of deze nog juist
zijn en geef eventuele wijzigingen door aan het
secretariaat.
Het Kunstweekend
Beetsterzwaag: help of
organiseer mee!
Tijdens het weekend wordt de
Hoofdstraat feitelijk een groot
open huis waar alles en iedereen die zich met
kunst of cultuur bezighoudt een podium en
publiek vindt. Velen wisten dit jaar de weg naar
het evenement te vinden. Ze kwamen uit alle
windstreken. De reacties waren zeer positief.
Goed georganiseerd en hoge kwaliteit van de
getoonde kunst. De organisatie maakt zich ook
komend jaar weer op voor deze grootse
manifestatie. Dus noteer alvast: 2 en 3 juli
2016. Om in ‘de mood’ te blijven tot die tijd:
15 september 20.00 uur in de Dorpskerk:
lezing over het sublieme in de kunst door
kunsthistoricus Eric Bos.
17 november 20.00 uur in de Dorpskerk:
lezing van Eric Bos over de waanzin in de kunst
op dezelfde tijd en plaats. Voor meer informatie
en nieuws kun je terecht op onze site
www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl
Wil je mee organiseren, mee helpen of heb je
ideeën of tips? Laat het ons weten. Aline
Noordam (0512)381975
alinenoordam55@gmail.com Japke Weij
(0512)383713 j_weij@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 Cultuurtips. Op de hoogte blijven? e-mail:
cultuur@cultbee.nl
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Herfstconcert - za 3 okt 2015 - 16 uur door
Colori Ensemble: Rianne Jongsma, dwarsfluit,
Wilma Jongsma, (alt)hobo, Arjan Jongsma,
marimba en Hessel bij de Leij, piano. € 8,- In
Dorpskerk.
Muzikaal cabaret - vrij 13 nov 2015 - 20u Arno van der Heyden e.a. in De Buorskip, €14,www.arnovanderheyden.nl
Winterconcert - za 19 dec 2015 - 16u Blokfluitkwartet BRISK speelt Bach en
intermezzo’s van Guus Janssen, Mayke Nas en
Toek Numan. € 9, Dorpskerk
Kaarten: bij Peter Leon Wijn, Hoofdstraat 104,
of bel 06-40225169 of e-mail.

Steun de
Tropische kas
De Tropische Kas is zo langzamerhand een
begrip geworden in ons dorp. Het is met jaarlijks
zo’n 4000 bezoekers een van de
belangrijkste trekkers van toeristen in ons dorp.
Met ± 50 vrijwilligers zorgen we dat het complex
er aantrekkelijk uitziet en in de zomermaanden
regelmatig voor bezoekers open is. We hebben
naast een druivenkas, borders en de tropische
kas, een grote collectie kuipplanten. Die laatste
planten moeten ’s winters vorstvrij onder dak
worden gebracht. Daar hebben we een speciale
kas voor, een oranjerie. Deze kas is te klein om
de hele kuipplantencollectie erin onder te
kunnen brengen én bezoekers toe te laten. Er
zijn nogal wat kuipplanten ’s winters erg mooi
en kunnen nu in die periode niet door u en
anderen bewonderd worden.
Daarom heeft de Vereniging besloten een
tweede oranjerie te bouwen. Van verschillende
kanten (o.a. gemeente en provincie) is al een
ruime bijdrage toegezegd. Op de begroting
komen we echter nog €5.000 te kort. Van leden
van onze vereniging is reeds €2.500 ontvangen.
We vragen aan u als dorpsgenoot om de bouw
van een tweede oranjerie te steunen. U kunt
daartoe een gift overmaken op banknummer
NL38 RABO03 8907 4616 t.n.v. Vr. van de
Tropische Kas Beetsterzwaag onder vermelding
van gift O2+ naam en adres. Uiteraard wordt u
dan uitgenodigd voor de feestelijke opening.
Bestuur Ver. Vrienden van de Tropische Kas:
tropischekas@planet.nl

