Voorwoord:
Van de Groene Lanen naar het Groene Hart.
Na 23 jaren met heel veel plezier in Beetsterzwaag te hebben gewoond ga ik naar een ander mooi
gebied van Nederland, het Groene Hart. Ik heb daar een mooie betrekking gekregen.
De afgelopen vier jaren heb ik de functie als voorzitter mogen bekleden. Dit is een roerige tijd
geweest. We hebben veel uren met de gemeente en de scholen samen nagedacht over de Brede
School. Ook hebben ons zorgen gemaakt of er nog genoeg bestuursleden zijn voor Plaatselijk Belang.
Het contact met de gemeente bracht niet altijd wat wij verwachten, maar er was altijd de mogelijkheid
om het gesprek aan te gaan; ambtelijk en bestuurlijk. Het zijn van mienskip is niet altijd gemakkelijk.
Maar in Beetsterzwaag zijn er veel betrokken mensen die zorgen voor beweging op het sociale en het
culturele vlak. De ontwikkeling van het Tiny Mulderplein en de uitbreiding van De Buorskip met de
Bieb en het Klaverblad zijn voorbeelden daarvan.
Mijn functie als voorzitter van Plaatselijk Belang heb ik per 1 januari neergelegd. In de statuten staat
dat de Algemene Ledenvergadering de bestuursleden kiest. Het bestuur zelf zorgt voor de invulling
van de functies. Het bestuur heeft Erik de Groot per 1 januari aangewezen als voorzitter.
Bedankt voor het vertrouwen en het gaat Beetsterzwaag goed.
Oant sjen,
Yvonne Halman
En het jaar 2018 is zit er op !
Zoals door Yvonne Halman vermeld, ben ik sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van Plaatselijk
Belang Beetsterzwaag-Olterterp. Voorwaar een hele eer en geen geringe opgave. Zeker gezien het
gewicht van mijn voorgangers. Ik wil in het bijzonder Yvonne Halman bedanken voor de vier jaren dat
zij op inspirerende en voortvarende wijze het voorzitterschap heeft ingevuld. Gaat het vanaf nu dan
helemaal anders? Helemaal, zeker niet. Een beetje misschien wel. Als bestuur vormen wij een goed
team en willen graag als zodanig optreden. Eén voorbeeld was onze aanwezigheid op de kerstmarkt
van 12 december jl., wij stonden daar met een stand en promotiemateriaal en zochten duidelijk
contact met u. En dat is waar wij meer aandacht aan willen geven het komende jaar.
Onze zichtbaarheid. Wij hebben het afgelopen half jaar het functioneren van Plaatselijk Belang en van
ons als bestuur geëvalueerd en een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar met actiepunten
voor 2019 opgesteld. Dit delen wij graag met u op de ALV van 17 april aanstaande. Om een tipje van
de sluier op te lichten deel ik alvast de speerpunten voor 2019 met u: werken aan meer bekendheid
en draagvlak van Plaatselijk Belang, bijdragen aan plannen voor invulling vrijgekomen schoollocaties,
bijdragen aan Mienskipsin, jaarlijks een evenement of bijeenkomst organiseren en bijdragen aan
imago van Beetsterzwaag als groen en cultuur-historisch dorp met goede werkgelegenheid. Hiermee
leggen wij de lat niet laag. Wij rekenen op u om onze doelstellingen te realiseren. Zo geloven wij nog
steeds in het maken van goede voornemens.
Erik de Groot

Oproep nieuwe bestuursleden PB Beetsterzwaag/Olterterp.
Wij zoeken nieuwe (kandidaat) bestuursleden die o.a. affiniteit en/of ervaring hebben met
sociale media. Verder is er behoefte aan het opzetten van kleine werk-/projectgroepen om
samen met de bestaande bestuursleden invulling te geven aan zaken die voor
Beetsterzwaag/Olterterp van belang zijn. Ben je ergens goed in en wil je je bijdrage leveren,
neem dan contact op met het bestuur via de e-mail

Nieuw logo, nieuw beleid
Misschien is het u wel opgevallen op de
kerstmarkt. Ons enthousiaste team opereerde

vanuit een stand, die was geflankeerd door
fraaie banners met ons nieuwe logo.

En zo zagen de flyers die wij uitdeelden er ook
uit. Fris en eigentijds. De drie bolletjes staan nog
steeds voor de drie kernen Beetsterzwaag,
Olterterp en Oud-Beets. De vormgeving is wat
strakker en moderner. Dit past naar ons idee bij
het dynamische en artistieke karakter van onze
dorpen, zo midden in de bijzondere natuur.

Wij hebben ons laten bijstaan door een
adviseur, die ons verder zal helpen om de
communicatie naar u en de omgeving te
verbeteren. Eén van de goede voornemens.

Algemeen
De nieuwe verkeerssituatie bij Olterterp, Kruising - Van Harinxmaweg / Aldhof
De kruising nabij het Aldhof (witte huis) geldt als een van de onveilige fietsoversteekplaatsen in
Friesland. Hiervoor heeft de provincie subsidies vrijgegeven. De gemeente heeft voor de herinrichting
van deze fietsoversteekplaats succesvol subsidie aangevraagd. Qua procedure heeft de gemeente
voor dit project gekozen voor de gekantelde aanpak. Plaatselijk Belang sluit hier graag bij aan in de rol
als verbinder en heeft deelgenomen aan de werkgroep

Fig. projectsituatie
Op 19 september was de 1e bijeenkomst, tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente en het
ingenieursbureau RoyalDHVhaskoning het projectplan gepresenteerd. Het doel van deze avond was
met name het ophalen van bestaande ervaringen, knelpunten en wensen/ideeën van de lokale
belanghebbenden. De opbrengst van de avond was groot en de gemeente ging enthousiast aan de
slag met het ‘huiswerk’.

De 2e bijeenkomst was op 6 november en stond in het teken van de presentatie van het conceptontwerp en de toelichting van de gemaakte keuzes. Tijdens deze sessie hebben de lokale
belanghebbenden en plaatselijk belang opmerkingen geplaatst op het ontwerp.

Foto’s – 6 november
Op 19 december was de 3e bijeenkomst, tijdens deze bijeenkomst hebben de gemeente en het
ingenieursbureau RoyalDHVhaskoning het finale ontwerp gepresenteerd en een 3D visual laten zien
over de toekomstige inrichting. Het aanpassen van de weginrichting naar een 60 km-zone, het
verduidelijken van de fietsoversteekplaats en het verkleinen van het kruispunt Aldhof zijn de
belangrijkste aanpassingen. Ook houdt de gemeente goed rekening met de ondernemers (uitrijden
van landbouwverkeer) en het inrijden van de parkeerplaats van het Witte Huis zijn belangrijke
aandachtspunten tijdens de ontwerpuitwerking.

Fig. schetsontwerp
De gemeente start in het eerste kwartaal met de bestek voorbereiding en selectie van de aannemer.
De uitvoering staat gepland voor medio september 2019.

Kansen voor Beetsterzwaag
Alle onderzoeken en draagvlakverkenningen rond het project Kansen voor Beetsterzwaag zijn
afgerond. Op grond hiervan kan de gemeenteraad in februari 2019 een gewogen besluit nemen. Het
raadsvoorstel en de bijlagen worden op 8 januari 2019 naar de gemeenteraad gestuurd en
vrijgegeven aan belanghebbenden. De raad behandelt het raadsvoorstel op 28 januari oriënterend en
op 11 februari 2019 besluitvormend. Beide vergaderingen zijn openbaar en op die dagen vanaf 19.30
uur vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis te volgen. De vergaderingen zijn
ook thuis te volgen via: https://channel.royalcast.com/gemeenteopsterland/#!/upcoming
Plaatselijk Belang heeft gedurende het onderzoekstraject met wisselende intensiteit aan de
verkenningen bijgedragen. Op enig moment heeft het bestuur gemeend een stapje terug te doen. Dit
heeft uiteindelijk de uitwerking niet negatief beïnvloed. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad.
Plaatselijk Belang volgt de ontwikkelingen nauwlettend en met grote interesse. Echter de voorkeur van
het bestuur gaat er naar uit mee te denken over de invulling van de vrijkomende locaties, waaronder,
zoals nu wel vaststaat de locatie Paedwizer. Er lopen al initiatieven in het dorp. Van bouw van
starterswoningen tot het realiseren van een woonhof voor senioren, een zgn. Knarrenhof. Boeiende
en sympathieke initiatieven. Maar misschien heeft u ook een goed ander idee. Deel dit dan alstublieft
met ons. Er gebeuren straks dingen in Beetsterzwaag die de komende 40-50 jaar doorwerken. Laten
we daar dan goed over nadenken en de juiste keuzes maken. Plaatselijk belang denkt hier graag in
mee en is voor de gemeente een serieus gesprekspartner. (zie ook het stuk over de dorpsspiegel uit
De Sa! van 3 januari).

De Gemeenschap
Jongeren
In het najaar van 2018 hebben we met een groepje jongeren (groep 6 t/m 8 basisschool) mooie
plannen gemaakt voor gezamenlijke activiteiten. In 2019 gaan we uitvoering geven aan een deel van
deze plannen.

JOP
Begin 2019 wordt de nieuwe JOP gerealiseerd op de plek van de voormalige JOP, naast De Buorskip.
Tijdens onze brainstormsessie is het ontwerp voor de nieuwe JOP gemaakt. Na plaatsing, wordt de
JOP door de kinderen, versiert met graffiti, waarbij het thema aansluit bij de insectentuin en de
bijenbrigade. We zijn van plan om hier een graffitikunstenaar bij te betrekken, zodat het een mooi
ontwerp wordt dat past in de omgeving.

Meedenken en meedoen?
Mochten er buurtbewoners en kinderen zijn die graag mee willen denken/doen aan het versieren van
de JOP, dan zijn ze van harte welkom om aan te sluiten. Aanmelden kan via de het mailadres van
Plaatselijk Belang (pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com)
Samen maken we er iets moois van!

Filmavonden
Samen met een aantal jongeren gaan we filmavonden voor jongeren (van c.a. 10 tot 15 jaar)
organiseren. Dit was één van de ideeën uit de brainstromsessie van het najaar, waar we graag gevolg
aan geven. We zoeken hiervoor tevens aansluiting bij de reeds bestaande initiatieven vanuit culturele
hoofdstraat 2018. De organisatie zal vooral door de kinderen zelf gedaan worden (met een beetje
hulp van Timpaan). Hoe leuk is het om je eigen ideeën ook echt uit te voeren!

Meer samen
Bruist u aan het begin van dit jaar van de ideeën en initiatieven, deel ze dan met ons. Dat kan via ons
email-adres. Wij gaan ons dan inzetten om dit samen met u mogelijk te maken.

Algemene Leden Vergadering op 17 april 2019 – Zet het alvast in uw agenda!!
Wij zien u graag op de ALV van 17 april a.s. Deze zal worden gehouden in De Buorskip,
aanvang: 20.00 uur.
Daar kunt u meepraten over de onderwerpen die dan naar voren komen, de agenda zal in het
weekblad SA worden gepresenteerd, zodat u op de hoogte bent van de punten die worden
besproken.
We rekenen op een grote opkomst!!

Mededelingen van verenigingen
Plaatselijk Belang stelt verenigingen en stichtingen uit Beetsterzwaag en Olterterp in de gelegenheid
een korte mededeling in haar nieuwsbrieven op te laten nemen tegen de bescheiden bijdrage van
€12,50. De nieuwsbrief wordt verspreid onder alle inwoners. Uw tekstbijdrage kunt u sturen naar ons
email-adres.
Cultbee – Stichting Cultuur Beetsterzwaag - www.cultbee.nl
Wij brengen cultuur dichtbij: Culturele
evenementen & concerten & theater; in
Beetsterzwaag & omgeving; Lage drempel,
Hoge kwaliteit; Maandelijks Cultuur-tips.
Kaarten € 11,- p.p. : bij Da Drogisterij Ans,
Hoofdstr.36, of online op www.cultbee.nl of per
e-mail: cultuur@cultbee.nl of aan de zaal.
Donateurs reserveren met voorrang; uw donatie
op bank: NL40TRIO 0198427174 t.n.v. St.
Cultuur Beetsterzwaag (culturele ANBI).

Komende concerten:
= Lenteconcert - zaterdag 23 maart - 16:00 uur kamermuziek door docenten en hun studenten, die
studeren voor hun Master musicus aan het Prins Claus Conservatorium Groningen, entree € 11.
Daarna vanaf 17:30 u High Wine in Witte Huis Olterterp (€ 15). in Sint Hippolytuskerk Olterterp
= Vijf mei concert - zondag 5 mei - 16:00 uur door Eleonore Pameijer (fluit), Stephan Heber (cello) en
Martijn Willers (piano) in samenwerking met de Leo Smit Stichting in Dorpskerk, Van Lyndenlaan 5,
Beetsterzwaag.

Koninklijk bericht!
Over een paar maanden is het alweer zover… Koningsdag! En Beetsterzwaag zou Beetsterzwaag niet
zijn zonder onze optocht en markt op deze dag. Om deze dag tot een succes te maken zoeken wij
nog deelnemers aan de optocht. Want wat is een optocht zonder fanatieke deelnemers?

Daarnaast zoeken wij nog enthousiaste mensen voor ons bestuur. Binnen ons bestuur zijn er
verschillende taken welke allemaal een ander talent vragen. Wil je Koningsdag eigenlijk niet missen?
Niet getreurd als bestuurslid zit je 4 jaar in het bestuur. In het eerste jaar loop je mee met een ervaren
bestuurslid en in het laatste jaar enthousiasmeer jij een nieuw bestuurslid wat met jou meeloopt!
Samen met de andere +/- 9 andere bestuursleden maken we er ieder jaar weer een feestje van.

Wil je meer informatie over de optocht en/of een plekje in het bestuur? Benader ons gerust via
doarpsrounte@gmail.com, Facebook of spreek een van ons aan. Tot snel!?!'

