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Natuur maakt zich op voor
winterslaap; Beetsterzwaag
klaar wakker.
De novemberstorm blaast om het huis. De
temperaturen zijn veel te hoog en de winter lijkt
nog ver weg. Die mooie beelden van de ven van
eerdere winters, waar werd geschaatst en met
arrensleeën gereden, komen in mij op. Ook de
dikke pakken sneeuw, die zorgden dat buren tijd
hadden voor een praatje met elkaar op straat
tijdens het sneeuwschuiven en waar met sleetjes
boodschappen gedaan werd: heerlijk! Met de
nieuwe Bosheuvel hebben we er ook een
geweldige slee-plek bij gekregen, dankzij ons
actieve (jonge) inwoners. En straks, als op 9
december de Kerstfair ons weer mee terug neemt
in de Dickens-periode, met knapperend
haardvuur, lekkere hapjes en muziek, kijk ik dus
reikhalzend uit naar de eerste sneeuwvlokken.

Muzikale omlijsting Kerstfair 2014

Maar ook tijdens de prachtig gekleurde “Indian
Summer” (najaar) was er weer genoeg te beleven.
De commissies in onze drie dorpen zijn actief. Met
de ondertekening van de overeenkomst met de
gemeente, samen met BNG (Beetsterzwaag
Natuurlijk Genieten), de ondernemingsvereniging
en Plaatselijk Belang is Karin van Rijs als
centrummanager begonnen, als voortvloeisel van
de nieuwe Detailhandelsvisie. Zij richt zich op de
ondernemers en de toeristen in onze dorpen en

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-beetsterzwaagolterterp.nl
wil een verbindende schakel zijn tussen hen
onderling én de inwoners. Ze is te vinden in het
Toeristisch Informatiepunt aan de Hoofdstraat.
Loop eens naar binnen om kennis te maken of,
leuker nog, te komen helpen als vrijwilliger.
Als Plaatselijk Belang hebben we de afgelopen tijd
gesproken met wethouder van Dijk over de
scholenbouw en de verdere invulling van het
dorpsplein. We hebben met name aandacht
gevraagd voor de verschillende locatiekeuzes,
waar in de jaarvergadering over is gesproken. Door
de gemeente is toegezegd dat alle genoemde
locaties zullen worden besproken. De invulling zal
de komende jaren duidelijk moeten worden, samen
met de betrokkenen.
Iets dichter bij is de jaarwisseling naar 2016. De
Aldjiersploech Beetstersweach is al druk bezig met
de voorbereidingen voor de laatste dagen van het
jaar en ook ik kijk alvast vooruit: ik wens u een heel
goed en gezond 2016 toe.
Yvonne Halman, voorzitter Plaatselijk Belang
Yvonne Halman maakt
tijdens de
inspraakronde op de
oriënterende
raadsvergadering over
concept begroting 2016
o.a. bezwaar tegen
bezuiniging op
onderhoud wegen.

Nieuwsbrief
December 2015
Jaargang 9
Nummer 4

Gemeenschap
Dorpsbudget goed besteed

Stamppottenbuffet

In 2015 hebben verschillende verenigingen en
initiatieven een bijdrage gevraagd vanuit het
dorpsbudget. De volgende aanvragen zijn
gehonoreerd:
• Eenmalige bijdrage herfstconcert CultBee
(€750)
• Uitgifte “Bedrijvig Beetsterzwaag” (€300)
• Eenmalige tegemoetkoming Repair Café
(€150)
• Eenmalige bijdrage Open Monumentendag
(€1.000)

Samen met alle plaatselijke belangen van de
gemeente hebben we op 4 november jl. onder het
genot van stamppot gesproken over hoe we als
burgers, samen met de gemeente, kunnen
bouwen aan onze gemeenschappen. Hoe ver laat
de gemeente los en hoeveel willen we zelf op ons
nemen. Daarbij werd het groenonderhoud als
voorbeeld gebruikt. De zaal was verdeeld over de
mogelijkheden. Met name was er zorg over de last
op de schouders van de beperkte hoeveelheid
vrijwilligers.

Voor 2016 heeft het Plaatselijk Belang nog een
ruim dorpsbudget onder haar beheer. 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 / de 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!

Heel Beetsterzwaag Bakt” voor 700-jarig jubileum van
het dorp tijdens Open Monumentendag.

“Heel Beetsterzwaag Bakt” tijdens Open
Monumentendag

Meer dan 100 bezoekers voor Cult Bee herfstconcert
van Jong Fries Talent: Colori Ensemble en Hessel bij de
Leij in de Dorpskerk

“Op 12 september was er tijdens de
ambachtenmarkt een klein culinair hoogtepuntje:
de taartenbakwedstrijd. Van jong tot oud had men
in de keuken gestaan en de mooiste taarten
werden getoond in het Lycklamahûs. De
ceremonie werd ingeleid door een prachtig stuk
‘dronken-bakkers-cabaret’. De deskundige jury,
bestaande uit de Bakkers van Verloop, riep de
taart van de fam. Van de Lagemaat uit tot
winnaar. Het hoogtepunt voor de meeste
bezoekers van de ambachtenmarkt was toch wel
dat de taarten werden aangesneden en uitgedeeld
om samen het 700-jarig jubileum van ons dorp te
vieren.”
Nienke Bakker; deelneemster ambachtenmarkt
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Motor van het Dorp
Dorpsplein
Er zijn geen nieuwe details te vermelden rondom
het dorpsplein. Wethouder Van Dijk wil in verband
met de ISV subsidie graag op korte termijn
uitvoering van hun plan (zie plaatje) zien. Hij heeft
nog geen rapport over het fauna onderzoek. Naast
het monitoren van de voortgang én het zorgvuldig
en tijdig informeren van de betrokkenen door de
gemeente, blijven wij als PB ook scherp op de
verkeersveiligheid in de diverse plannen.
Jong en oud stonden
met open armen klaar
om de Sint en zijn
Pieten te ontvangen.
En dankzij de
Pietenschool op de
koopzondag heeft de
Sint er weer heel wat
hulp bij gekregen!

Omgevingsvisie 2015-2030 en
Detailhandelsvisie 2015
Tijdens de oriënterende raadsvergadering op 21
september stonden de Omgevingsvisie,
Detailhandelsvisie en de begrotingsscenario’s op
de agenda. Zoals aangegeven is de benoeming
van de centrummanager een voortvloeisel uit de
detailhandelsvisie. Verder heeft PB gereageerd
richting de gemeente door het door de ALV
gedragen visiestuk Beetsterzwaag-Olterterp 2030
te koppelen aan de omgevingsvisie. De volledige
(schriftelijke) reactie van PB op beide stukken, die
wij vooraf hebben ingezonden, vind u op onze
site. De door de gemeente gemaakte
detailhandelsvisie sluit volgens hen goed aan bij
de door de ALV gedragen dorpsvisie
Beetsterzwaag-Olterterp 2030. Beetsterzwaag
heeft een verrassende diversiteit aan winkels en
horeca. Daarnaast worden er veel activiteiten
georganiseerd voor inwoners en toeristen. Het
doel van de gemeente is om de kwaliteit en
kwantiteit te handhaven en waar mogelijk nog
verder te versterken. Op de dorpsvisie zelf, zal
nog integraal worden gereageerd door de
gemeente. De volledige plannen alsmede de
reactie van de gemeente op onze inbreng vind u
op de site van de gemeente:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Vergader
ingen/Raadsvergaderingen_2014/Raadsvergaderi
ngen_2015/Ori_nterende_raadsbijeenkomst_21_s
eptember_2015

Sneeuw: lusten en lasten
Sneeuw kan plezier geven, maar is ook iets om
alert bij te blijven in verband met valpartijen. Een
paar tips:
-Veeg eerst de losse sneeuw weg. Veeg de
sneeuw niet in een goot of rioolput, dat zorgt voor
overlast als de dooi intreedt;
- Ingelopen sneeuw is lastig weg te vegen; strooi
zand, eventueel in combinatie met zout. Zand
maakt een glad oppervlak weer stroef en
begaanbaar voor iedereen.
- Gebruik bij het strooien handschoenen of een
schepje of was nadien uw handen. Strooizout
bevat een kleine hoeveelheid giftige stof. Houd
het uit de buurt van kleine kinderen.
- Strooi zout op plekken waarover gelopen of
gereden wordt, anders heeft het geen effect; Bij
ijzel kunt u het beste zout strooien voordat de
neerslag valt.
- Denk ook aan de stoep van uw buurman of
buurvrouw;
- Strooizout heeft impact op de natuur: een handje
is voldoende per m² en strooi niet teveel direct
onder de bomen, dat is slecht voor de wortels.

Winter in
Beetsterzwaag,
Februari 2015

Nieuwsbrief
December 2015
Jaargang 9
Nummer 4

Bomenkap Hoofdstraat
De gemeente heeft ons om een reactie verzocht op
het voornemen om 3 bomen te kappen in het
oostelijk deel van de Hoofdstraat. De doorstroming
van het verkeer is hier een probleem, meer dan op
andere plekken. Daarbij komt het herhaaldelijk voor
dat ook de bus voor langere tijd geen doorgang
heeft. Qbuzz heeft de gemeente hier over
herhaaldelijk benaderd. Zij willen verbetering zien.
De voorgestelde oplossing, gedragen door de
betreffende winkeliers, is om meer ruimte te creëren
voor deze winkels door 3 bomen te kappen.
In de Hoofdstraat is echter gekozen voor laden en
lossen, met name als verkeersremmende
maatregel. Bij die keuze was het ook duidelijk dat er
bomen stonden. Er zijn nu al diverse bomen
gesneuveld gedurende de storm en de kaalslag
begint nu zichtbaar te worden. Er zijn door de
gemeente geen bomen herplant. PB wil de groene
uitstraling niet kwijt, al kan zij zich voorstellen dat
individuele ondernemers hier hinder van hebben. De
bus is een belangrijke verbinding voor burgers en
PB wil niet dat die verbinding wordt verbroken. We
hebben dan ook onze voorkeur voor andere
mogelijke oplossingen uitgesproken.

Algemeen nieuws
Kom ons bestuur versterken!
Wij zijn een actief en betrokken bestuur met hart
voor het dorp, die jouw hulp goed kunnen gebruiken.
Ben jij sterk in het beheren van een huishoudboekje
of ben jij goed georganiseerd? Dan zoeken we jou!
Binnen het bestuur hebben we op dit moment een
vacature voor Penningmeester/Ledenadministrateur.
En in april komend jaar zit Mannie Oostra haar
(dubbele) termijn er helaas op en valt de vacature
vrij voor Secretaris. Wil je meer weten? Neem dan
contact met ons op voor een nadere kennismaking.

Dorpstreffen
In het voorjaar van 2016 willen we weer een
dorpstreffen organiseren. Dit jaar ging het over de
Brede School. Maar welk onderwerp is volgens jou
een ‘trending topic’ in ons dorp voor 2016? Inspireer
ons en meldt je idee bij ons persoonlijk, via
pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com of stuur het
naar het secretariaat.

Van contant naar overboeking
Afwatering voetbalvelden
Het afwateringsprobleem achter de voetbalvelden is
nog steeds niet opgelost. Hierdoor ontstaan er
verzakkingen en de drainage onder de velden staan
nu permanent onder water. Dit levert de nodige
(blessure)risico’s op, zeker met periode van vorst,
en ongewenste verhoogde onderhoudskosten door
deze situatie. Dit is in september opnieuw onder de
aandacht gebracht van de gebiedscoördinator van
de gemeente. We zijn nog in afwachting van een
reactie.

Klachten
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.

De leden die ons gemachtigd hebben voor
automatische incasso van het lidmaatschap kunnen
de afschrijving van de contributie (€6) in de eerste
week van februari 2016 tegemoet zien.
De leden die ons geen incassomachtiging hebben
verleend, verzoeken wij vriendelijk de contributie
2016 voor 1 maart zelf over te maken, met daarbij
vermelding van het lidnummer (zie
lidmaatschapskaart) of adres. Zowel uit het oogpunt
van veiligheid als het beslag dat het op tijd van de
vrijwilligers legt, zouden wij graag de contributie zo
veel mogelijk via een overschrijving danwel incasso
willen ontvangen, in plaats van contant ophalen bij
de deur. Een machtigingsformulier vind u op onze
website of kunt u opvragen bij ons secretariaat.

Contact via secretariaat:
Mannie Oostra
Achterwei 2, 9246 TL Olterterp,
pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com
telefoon: (0512) 385236
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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 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.

Kunstweekend Beetsterzwaag 2016
Ook komend jaar maakt Beetsterzwaag
zich weer op voor een groots evenement:
het jaarlijkse Kunstweekend
Beetsterzwaag 2016. Op zaterdag 2 en
zondag 3 juli 2016 zullen weer op vele locaties
bijzondere exposities te zien zijn van o.a.
schilderkunst, grafiek, beeldhouwwerken, sieraden
en keramiek. Topkunst, professionele kunst maar
ook amateur kunst; kortom voor elk wat wils.
Verder is er overal muziek, straattheater, toneel,
dans en voordrachten. Het Kunstweekend wordt
geopend met een kunstproeverij en een ludieke
activiteit.
Het thema is in navolging van het landelijk thema:
Jeroen Bosch, de beroemde schilder die 500 jaar
geleden overleed in Den Bosch. Een
overzichtstentoonstelling van werken,
geïnspireerd door Jeroen, zal te zien zijn bij Huize
Lyndenstein.
Iedereen is van harte welkom op beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. Voor enkele culturele
activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Voor wie ideeën heeft over muziek, gedicht of
voordracht met een link naar Jeroen Bosch: van
harte welkom!
Voor aanmeldingen of meer informatie: Japke
Weij, 0512-383713/
www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl

TIP Beetsterzwaag
Wij informeren bezoekers over de vele
aantrekkelijke toeristische aspecten die
Beetsterzwaag en omgeving biedt. In de TIP kunt u
ook terecht voor leuke sint- en kerstcadeautjes,
zoals biologische appelsap van camping Het
Koningsdiep, prachtige snijplanken, meubels en
kettingen van Woudhout, geweldige handgemaakte
sieraden van Heléne Verzijl en 2e hands boeken.
De TIP is geopend op vrijdag en zaterdag van
13:00 t/m 16.00.

Gezond Natuur Wandelen in Beetsterzwaag
Elke zaterdagmorgen is er een
aantrekkelijke, laagdrempelige, door
vrijwilligers begeleide wandeling
langs groene routes in
Beetsterzwaag. De wandelingen
duren een uurtje en we lopen in een rustig tempo.
Elke keer wordt er ook kort iets verteld over de
natuur die we tegenkomen onderweg. Na afloop is
er voor wie dat wil de mogelijkheid om samen koffie
te drinken (niet gratis). De wandelingen zijn in de
eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen
bewegen en iedereen die wandelen met een groep
leuk vindt, is van harte welkom. Deelname is gratis
en je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Start elke zaterdagmorgen om 10.00 vanaf
restaurant ’t Snackbearske, Hoofdstraat 50
(achterin)! Meer informatie:
www.gezondnatuurwandelen.nl
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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
Winterconcert - za 19 dec 2015 – 16 uur door
Blokfluitkwartet BRISK; speelt Bach en
intermezzo’s van Guus Janssen en Toek Numan.
€ 9 ; in Dorpskerk - www.brisk.nl
Lustrumconcert CULTBEE - za 16 jan 2016 14:30 en 16:00 uur –; € 9 en € 18. Het
Brackman Trio: Tim Brackman (viool), Jonathan
van IJzerlooij (cello) en Anne Brackman (piano); in
Dorpskerk
Theater Pier21 - woe 10 feb 2016 - 20:00 uur
"Life is Beautiful" door Klaasje Postma en Pauli
Yap - €18,- in De Buorskip, Beetsterzwaag www.pier21.nl
Kaarten: bij Peter Leon Wijn, Hoofdstraat 104, of
bel 06-40225169 of e-mail.
7 Bossen van Beetsterzwaag zoekt vrijwilligers
Onderhoud en kwaliteitsverbetering van het, door
ons zo geliefde en voor het
dorp zo belangrijke,
landgoederenlandschap van Beetsterzwaag en
Olterterp, is de inzet van het project de 7 bossen
van Beetsterzwaag. Er is inmiddels al heel veel
gebeurd, maar er is nog genoeg te doen.
De bedoeling is natuurlijk dat de inzet voor
behoud en verbetering van ‘de 7 bossen’ straks
niet wegvalt als de financiering van het project
eind 2016 stopt. Vandaar dat het van groot belang
is dat we het komend jaar een aantal vrijwilligers
aan het project weten te binden. Wij zijn op zoek
naar verschillende typen vrijwilligers:
natuurwerkers, landgoedrondleiders (natuur en
historie), organisatoren voor de jaarlijkse
Landgoeddag, verzorgen van PR (social media)
en denktank/beleidsmakers.
Voor meer informatie kunt u zich (aan)melden bij
Lenneke Buller (06) 411 86193 / (0513) 435932 of
kijken op
http://beetsterzwaagnatuurlijk.nl/levend/landgoed

Lid worden van Golfclub Lauswolt financieel
aantrekkelijker
In de afgelopen jaren heeft golfclub
Lauswolt in Beetsterzwaag
een aantal maatregelen genomen
om het golfen financieel
aantrekkelijker te maken voor
meerdere doelgroepen. In november
nam de club opnieuw een besluit:
Het eenmalige hoge instapgeld wordt vanaf 1
januari 2016 verlaagd naar € 250,00.
De afgelopen jaren zijn al meer zaken veranderd:
-jeugdleden en gewone leden tot 40 jaar zijn
vrijgesteld van het betalen van entreegeld en
obligaties;
-een abonnement voor jeugdleden is vanwege de
zeer lage tarieven interessant geworden;
-leden tot 55 jaar kunnen kiezen uit verschillende
lidmaatschapsvormen. Naast het volledige
lidmaatschap bestaat er een weekend
lidmaatschap en een twilight lidmaatschap (golfen
aan het einde van de dag).
Geïnteresseerd in een lidmaatschap? U bent van
harte welkom om een kijkje te nemen op de
golfclub of op www.golfclublauswolt.nl.

