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Voorwoord 

Onze vorige nieuwsbrief kwam uit in november vorig jaar. En sindsdien is er heel wat 

gebeurd. De feestdagen, een slappe winter, regen en storm en hopelijk een 

vooruitzicht op een fraaie en zonnige lente. Sommige initiatieven nemen daar al een 

voorschot op. Zo wordt er hard gewerkt aan de realisatie van De Rozentuin aan het 

van Lyndenpark en is Stichting De Koningshof druk met plannen voor 

seniorenhuisvesting op de plek van voormalige basisschool de Trime. Het project 

buurttuin aan de Vlaslaan loopt dit voorjaar af. In deze nieuwsbrief kunt u daar meer 

over lezen. 

Binnen het bestuur van plaatselijk belang staan er enkele wisselingen op stapel. Zo 

zullen de penningmeester Robert van Leersum en ondergetekende het bestuur 

verlaten. Er hebben zich ook al twee kandidaten aangemeld om de open plaatsen in 

te nemen. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Op de ALV van 15 april zijn 

zij benoembaar door de leden. 

Dit laat onverlet dat nieuwe belangstellenden zich kunnen aanmelden. Voelt u 

hiervoor neem dan contact op met het bestuur via de email.  

Dan de ALV van 15 april aanstaande. Er staan enkele belangrijke punten op de 

agenda; zoals de benoeming van de nieuwe bestuursleden, maar ook het voorstel 

om de contributie te verhogen van € 6,- naar € 8,- per maand.  

Wensen wij u als bestuur een heel mooi voorjaar en zien u graag op 15 april bij de 

ALV. 

 

Erik de Groot                                                                                                                             

voorzitter 

 

Kandidaatbestuursleden stellen zich voor: 

Liesbeth de Boer 
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Ik ben Liesbeth de Boer en  sinds meer dan 20 jaar woon ik in Opsterland. Eerst in 

Olterterp, 11 jaar in Terwispel en sinds augustus vorig jaar in Beetsterzwaag. Ik ben 

een pragmatisch en praktisch ingestelde Friezin, jong en actief van geest. Als jonge 

oudere sta ik nog steeds midden in de maatschappij. Ik reis door het hele land om 

mensen en organisaties te ondersteunen bij hun ontwikkelingsproces.  Nieuwe 

ideeën of plannen die het leven verbeteren of aangenamer maken zijn bij mij aan het 

goede adres. 

Als beoogd penningmeester wil ik de schatkist en het dorpsbudget beheren en 

bewaken. Ons Plaatselijk Belang is voor alle 3500 inwoners en ook daar wil ik me 

voor inzetten. Graag zou ik alle bewoners die nog geen lid zijn aanmoedigen om lid 

te worden van het Plaatselijk Belang, want samen staan we sterk! 

Bas Daanje 

 

Mijn naam is Bas Daanje en ik  ben sinds mei 2019 in Beetsterzwaag woonachtig, 
samen met mijn vrouw Renske en onze twee kinderen Niels van 6 jaar en Welmoed 
3 jaar.  Zelf ben ik werkzaam als opleidingsmanager in een onderwijsinstelling voor 
middelbaar en volwassenen onderwijs in Sneek. De motivatie om toe te treden tot het 
bestuur van Plaatselijk Belang is mede ingegeven door het feit dat ik van mening ben 
dat de leefbaarheid van een dorp wordt bepaalt door de inwoners en dat begint bij 
jezelf! 
Als relatief “jongere” (ik heb de 40 nog niet aangetikt) kom ik op vele verschillende 
plekken met inwoners uit Beetsterzwaag/Olterterp in gesprek. 
In de korte tijd dat ik in dit dorp woon, heb ik al vele mensen ontmoet en gesproken. 
Tijdens mijn wekelijkse hardloop kilometers geniet ik dan ook keer op keer van de 
schoonheid van de beide dorpen. 
De dorpen aantrekkelijk maken voor gezinnen, de leefbaarheid van de dorpen 
behouden, oog en oor hebben voor wat er leeft zijn dan ook zaken waar ik me sterk 
voor wil maken binnen het bestuur van Plaatselijk Belang. 
 

ALV 15 april 2020 

Op 15 april aanstaande beleggen wij weer de jaarlijkse algemene ledenvegadering 

(ALV), het hoogste orgaan van de vereniging plaatselijk Belang Beetsterzwaag-

Olterterp. Deze vergadering wordt gehouden in De Buorskip en begint om 20.00 uur. 
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Eerst zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Vervolgens 

worden de plannen voor het nieuwe jaar aan u voorgelegd. Er komt een interessant 

programma voor na de pauze en we zullen ook beelden van de nieuwe website 

tonen. Want dat werd hoog tijd dat de website een facelift kreeg. We zijn benieuwd 

naar uw oordeel.  

Voorts staan de eerder genoemde bestuurswisselingen geagendeerd en de 

contributieverhoging.  Al met al een boeiend programma dat u zeker niet mag 

missen. 

Wat er speelt binnen Olterterp en Beetsterzwaag 

Nieuwe buurtuin gezocht bij afscheid buurttuin Vlaslaan        

De tweede fase van de bouw aan de Vlaslaan is door de financiële crisis stil komen 
te liggen. Het stuk grond bleef braak liggen. Samen met tuinontwerpster Nienke 
Plantinga heeft Plaatselijk Belang met de eigenaren een afspraak gemaakt om op 
het terrein een beleef- en buurttuin aan te leggen en te onderhouden. Deze tuin heeft 
toch drie jaar invulling gehad.  

 

Nu is het project weer zover dat de tweede fase gerealiseerd kan worden. Naar 
verwachting zullen de werkzaamheden van de zomer en mogelijk na de bouwvak 
worden gestart. De eigenaar zal in het voorjaar een bijeenkomst organiseren nabij de 
buurtuin waarop omwonenden worden geïnformeerd en het project van de buurttuin 
wordt beëindigd.  

Wij zijn de eigenaar zeer erkentelijk dat wij de overgangsfase van de bouw zo 
konden invullen. In plaats van een desolaat omheind terrein een open tuin waar 
iedereen van kon profiteren en genieten. Een mooi staaltje van samenwerking tussen 
het dorp en een ondernemer.  
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Graag zouden wij in de geest van dit project een nieuwe buurttuin starten. Heeft u 
ideeën en mogelijk een locatie op het oog, meldt u dan. Dan zal een kleine 
commissie met daarin o.a. Nienke Plantinga uit de aanmeldingen een keuze maken. 
Mogelijk kunnen daarmee de boomstammen, bankje en bestaande fruitbomen- en 
struiken een nieuwe bestemming krijgen. Het zo mooi zijn als zo’n initiatief als een 
estafettestokje wordt overgenomen en zo door Beetsterzwaag verschillende 
initiatieven tot bloei kunnen komen. Dus …. meld uw idee aan via de mail van 
plaatselijk belang pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com voor 1 april 2020. 

Verkeerssituatie van Harinxmaweg 

Van een betrokken Sweachster ontvingen wij vragen over de verkeerssituatie tussen 

Beetsterzwaag en Olterterp. Er is sprake van wisselende maximumsnelheden, 

verschillen in voorrangssituatie en een ontbreken van wegmarkering. Wij hebben de 

gemeente om opheldering gevraagd en de reactie kwam hier op neer:  

- Er komt geen belijning aan de zijkanten van het nieuw geasfalteerde stuk. Dit 

wegdek is voorzien van verschillende soorten asfalt. Door inrijden worden de 

kleurverschillen extra zichtbaar en markeren twee stroken de zijkant de weg. 

Optisch lijkt de weg dan wat smaller en leidt dit hopelijk tot veiliger weggedrag. 

- Het ligt in de bedoeling het hele traject van Beetsterzwaag tot aan de grens 

met Smallingerland 60 km te maken en op de kruising met de Poostweg ook 

voorrang voor rechts te maken. Wanneer dit precies staat te gebeuren is nog 

onderwerp van gesprek. 

 

De Gemeenschap  

Wie houdt er van patat met, oproep! 
 

Beste allen, in onze vorige nieuwsbrief las je al dat we ons ook graag willen inzetten 

voor de zgn. Patatgeneratie. Helaas blijft het moeilijk juist deze generatie te bereiken 

en dus te zorgen dat ook hun stem in het dorp wordt gehoord bij belangrijke 

beslissing die effect hebben op de toekomst van het dorp.  

We deden een oproep om aan te geven waar behoefte aan is en waarin wij als 

Plaatselijk Belang wat kunnen betekenen.  

Dan nu het vervolg: wie o wie wil bij ons in de denktank? Doel van de denktank is 

meedenken over wat we jullie als inwoners van deze generatie nodig hebben en hoe 

we kunnen zorgen dat jullie geluid gehoord wordt. We komen graag bijeen om 

gezamenlijk te spreken over wat wij als pb kunnen doen om juist leden van deze 

generatie aan te trekken en te kunnen behouden. Waar zouden wij bij betrokken 

moeten zijn of worden en hoe kunnen wij dit aanpakken.  

Meld je nu z.s.m. aan via de mail (mailadres) en ga met ons in gesprek op 

maandagavond 30 Maart vanaf 20:00 uur. Na de aanmelding ontvang je van ons de 

uitnodiging met de locatie. Uiteraard kost deze avond je behalve wat vrije tijd 

helemaal niets. Wij zorgen voor de hapjes en de drankjes.  

 

We zien/horen jullie graag.  
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Vriendelijke groet Petra en Bas 

Plaatselijk Belang  

 

Plaatselijk Belang stelt verenigingen en stichtingen uit Beetsterzwaag en Olterterp in de 

gelegenheid een korte mededeling in haar nieuwsbrieven op te laten nemen. De nieuwsbrief 

wordt verspreid onder alle inwoners. Uw tekstbijdrage kunt u sturen naar ons email-adres. 

 

Tekst commissie 4 en 5 mei 

 

 

Nieuws vanuit Stichting Koningshof.                             

Stand van zaken woningen voor ouderen/ meer generaties.  

Het is een tijdje stil geweest m.b.t. de voortgang van het plan voor het bouwen van 
woningen voor ouderen/ meer generaties in Beetsterzwaag. Een belangrijke reden 
hiervoor was het wachten op het antwoord op onze vraag of de gemeente wil 
meewerken aan het project. Half november hebben wij de mededeling gekregen dat 
de gemeente bereid is om de grond van locatie "de Trime" tot 1 januari 2021 
beschikbaar te houden voor het project. Daarmee heeft het bestuur een jaar de tijd 
gekregen om met concretere plannen te komen. We hebben de afgelopen tijd echter 
niet stil gezeten. We hebben de Stichting Koningshof opgericht en een website 
gemaakt waarmee wij de belangstellenden en inwoners willen informeren 
(www.stichtingkoningshof.nl) over de voortgang. Ook is op de site 
achtergrondinformatie te vinden over het waarom van het project.  Voor de zomer 
willen wij graag aan de bewoners van Beetsterzwaag onze globale plannen 
presenteren en vervolgens in overleg met de gemeente gaan om de grond van de 
locatie "de Trime" definitief beschikbaar te stellen. Om dit mogelijk te maken hebben 
wij contact gelegd met Kuub (www.kuub.info), een bedrijf met ervaring in het 
begeleiden van dit soort projecten. Ook hebben wij inmiddels gekeken naar 
bouwbedrijven die het plan mogelijk kunnen uitvoeren. Met een bedrijf hebben wij 
binnenkort een gesprek.  Modern besturen of kantelen van het bestuur zoals het 
college het noemt is wel mooi, maar de gemeente is niet bereid om de voorfase 
mede financieel te ondersteunen. Wij zullen dan ook de belangstellenden voor het 
project in april tijdens de voorlichtingsbijeenkomst dan ook een financiële bijdrage 
vragen indien men daadwerkelijk geïnteresseerd is om mee te doen.  Bij een latere 
toewijzing zullen deze gegadigden voorrang krijgen.  

Het ouderenbeleid en het bouwen van woonvoorzieningen is ondertussen een hot 
item geworden. De demografische ontwikkeling vraagt van de rijksoverheid en van 
de gemeente actie om het probleem van de vergrijzende bevolking het hoofd te 
bieden. Wellicht worden er in Gorredijk ook initiatieven genomen om te komen tot 
passende woonvoorzieningen voor ouderen.   

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze site : www. stichtingkoningshof.nl  
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Voor in de agenda 2020 

• 30 maart: meeting generatie X? 

• De ALV 2020:  woensdag 15 april 2020 in de Buorskip 

• 27 april: Koningsdag 

• 4 mei: dodenherdenking 

• 5 mei: bevrijdingsdag, 75 jaar vrijheid 

 

 

Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp 
 
Bestuur en redactie nieuwsbrief: 
 
Erik de Groot                                                                                                                                             
Foekje Koopmans                                                                                                                                         
Robert van Leersum                                                                                                                                        
Sietsche Nieuwenhuis                                                                                                                                                 
Petra Stam                                                                                                                                                                                   
Bas Daanje 
 

 

 


