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Agenda jaarvergadering 2018 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Woensdag 18 april 2017, 19.30 uur 

Dorpshuis “It Deelshûs” Tolvepaed 2, 8468 BJ Haskerdijken 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen 2017 

5. Gemeente Heerenveen: o.a. 

Onderhoud groenvoorziening; 

Hellingpaad; 

Ontwikkelingsplan Kostverloren; 

Zonnepark klaverblad Heerenveen 

Fietsverkeer door de dorpen en verbinding met Heerenveen; 

6. Jaarverslagen: Pl. Belang / SVHN / Dorpsarchief / Wêz Warber / De Brêge / Dorpshulp 

7. Financiële verslagen en bevindingen kascommissies 

SVHN:  Anne Vlieg(aftr.) en Alette de Jong 

PBHN: Lianne Mookhoek(aftr.) en Greet Bakker  

Begroting 2019 PBNH 

8. Bestuurszaken:  

Aftredend en herkiesbaar: Siepie Hoekstra; 

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrie Bergsma 

9. CARS:  

Beschikbaar bedrag: €72,85 (2015), €26,03 (2016) en € 2,91 (2017) Totaal €101,79 

10. Rondvraag  

 

Pauze (±20 minuten) 

 

Thema Veilig en plezierig wonen. 

Met bijzondere gastspreker. 
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Notulen jaarvergadering 2017 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Donderdag 20 april 2017, 20.00 uur 

Dorpshuis “It Deelshûs” Tolvepaed 2, 8468 BJ Haskerdijken 

Aanwezig : Berend Mulder, Dirk Jonkman, Siepie Hoekstra, Gerrie Bergsma, Anne Vlieg. 

Hans Broekhuizen, Hendrik Kromkamp, Elly Bijlsma, vertegenwoordigers diverse politieke partijen. 

Leden zie intekenlijst. 

Afwezig mkg: Marc Jense. Neleke Huizenga. 

 

1: Opening:  

Voorzitter heet iedereen welkom en vraagt of hij goed te verstaan is. Vooral welkom voor Hans 

Broekhuizen, Hendrik Kromkamp en de leden van enkele fracties. Tijdschema proberen we vol te 

houden . Voor de pauze alles wat de gemeente betreft en na de pauze alles over het dorp. 

 

2: Vaststellen agenda.  

Er worden geen punten toegevoegd. 

 

3: Mededelingen en ingekomen stukken.  

Er is een stuk binnen gekomen over Kostverloren. Er worden onderzoeken gedaan naar flora en 

fauna. De bodem kwaliteit en waterkwaliteit worden  onderzocht. Een gedeelte van de bodem wordt 

afgedekt. Vroeger was dit een vuilstort. Heeft dat consequenties voor de waterkwaliteit? Bewoners 

krijgen morgen een brief. We houden het als PB goed in de gaten en zullen u bijpraten op de site. 

 

4: Notulen 2016.  

Pagina voor pagina worden de notulen behandeld. Niemand uit de zaal heeft aan of opmerkingen. 

Voorzitter keurt de notulen goed. 

 

11. 5: Gemeente Heerenveen: o.a. 

Hans Broekhuizen fietst regelmatig door het dorp en houdt contact met PB. Er komt nieuws 

over de hondenbelasting.  

Jappie van Hes wordt persoonlijk aangesproken omdat hij ieder jaar vragen stelt over 

hondenbelasting. Hou het nieuws goed in de gaten want er komt een verandering. 

12. Provincie is bezig met project” fietspadsnelwegen”. Ook ons fietspad is voorgedragen. 

Oplossingen komen dichterbij. Er komt aan 1 kant een breed fietspad. Met PB gaan we 

overleggen aan welke kant. We hopen dat we over 2 maanden groen licht krijgen.  

Meneer Van der Woude geeft aan dat je handiger van Heerenveen rechtdoor kan fietsen. 

Antwoord: Aan die kant heb je veel kruisend verkeer. Andere kant is veiliger dan hoef je 

alleen de rijbaan 1xover te steken.  

Jappie van Hes: Wanneer kunnen we bij toestemming het geld voor het fietspad tegemoet 

zien?  

Antwoord Hans Broekhuizen: dat kan niet op de lange termijn geschoven worden. Het zal 

snel gerealiseerd worden. Dus denk 2018. 
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13. Onderhoud groenvoorziening en situatie Hellingpaad; Wordt komende mei weer opgepakt. 

I.v.m. ziekte heeft het even stil gelegen.  

Bea vd Vegt: Wat gaat er precies op het Hellingpaad gebeuren?  

Hendrik Kromkamp: de betonnen bloembakken komen te vervallen en er zullen nieuwe 

bomen en beplanting gerealiseerd worden. 

14. Situatie schoolgebouw;  

Hans Broekhuizen mag er geen meldingen over doen. Er is een koper maar dat horen we 

over 4 weken. Tot die tijd moeten jullie het met geruchten uit het dorp doen. Er komt in 

ieder geval geen leegstand.  

Tjeerd Bolhuis: er is in een leegstand pand in Heerenveen een muziekschool gevestigd. Deze 

moest verhuizen. Hebben jullie ook overwogen om op deze locatie(It Fiifde Sté)de 

muziekschool te vestigen?  

De muziekschool wil heel graag in de kern van Heerenveen blijven. Ook gezien de aansluiting 

met de buitenschoolse opvang. Alle verbouwingen in de oude muziekschool  zijn geen 

weggegooid geld want het gebouw kan opnieuw verhuurd worden.  

15. Ina v.d. Weit : Krijgt It Fiifde Sté een woonbestemming?  

Antwoord van dhr. Broekhuizen: Daar mag ik dus niks over zeggen. Er komt dan een 

verandering van het bestemmingsplan waar iedereen op kan reageren.  

Toevoeging Berend: de school is in principe verkocht. Er komt inzage in het bestemmingsplan 

als dat veranderd moet worden. Er komt in principe geen woonfunctie in.  

Deze opmerking komt volgens dhr. Broekhuizen voor rekening van de voorzitter. 

16. Fietsverkeer door de dorpen en verbinding met Heerenveen;  

Elly Bijlsma vroeg ‘in de wandelgangen’ hoe lang het fietspad nu al bij PB op de agenda staat. 

Volgends Berend wel 30 jaar. Omdat er nu schot in de zaak zit krijgt Hans een bloemstukje 

met een fietsstuur. “Maar”, zegt Hans, “het moet nog wel allemaal gebeuren hè, maar 

bedankt.” 

 

6: Wvttk  

Siepie Seinstra:  

Waarom worden er stukken overgeslagen bij het maaien van de bermen? Antw. Er is meer geld voor 

groenvoorziening . het zal er dus netter uit komen te zien. In principe wordt alles gemaaid dus er is 

geen reden om stukken over te slaan. 

 

Janke van der Veen: Ûnder de Toer.  

Wethouder van cultuur is er nu dus Janke mag nu iets vertellen. Plaatselijke commissie van  de 

Kapelle en Germ vd Veen die toevallig ook op de Spitzendijk woont  hebben haar gevraagd iets over 

het project Ûnder de toer te vertellen. Vanuit ons huis kunnen we de Kapelle zien. Wij zijn er erg aan 

gehecht. Er wonen al mensen sinds 1200 en is het begin van het ontstaan van Haskerdijken. Uit 

Bakkeveen kwam  Dodo omdat hij het daar te droog vond. Er kwamen van heinde en verre mensen 

om genezing te zoeken. Zo kreeg dodo een witte koe uit dankbaarheid.  

Er is ooit een plan gemaakt voor een iepenloftspul. Dit plan ligt al 10 jaar op de plank maar…, er is 

altijd wat. Er is een project uit Leeuwarden  aangedragen in het kader van  de culturele hoofdstad. 

Ûnder de Toer. Mensen kunnen verhalen indienen die onder de toren verteld kunnen worden. Er zijn 

3 eisen: 

 Moet gedragen worden door het dorp (mienskip).  
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 Het moet passen bij de term onder de toer, en de kunstenaar moet uit het dorp komen.   

 Verder  moet  er een internationaal tintje aan zitten. Dat wordt iets met Santiago de 

Compostella.  

Het plan is ingestuurd. Er waren 80 aanvragen van projecten! Er kwamen maar 30 in aanmerking en 

daar horen wij bij! Applaus! 8 sept 2018 wordt de datum. Het grootste struikelblok wordt het 

parkeren. We willen toch graag 300 mensen ontvangen die hun auto kwijt moeten kunnen. We 

hebben al een brief naar de burgemeester gestuurd of hij eens wil komen kijken hoe de 

parkeersituatie is. Ook voor begrafenissen en andere bijeenkomsten zou dit een welkome 

verbetering zijn. 

Op 19 juli is er een informatie avond , dan bent u in gelegenheid vragen te stellen! 8 mei wordt het 

startsein gegeven. Dan mag het ook op de sociale media. Tot die tijd mag mond op mond reclame 

natuurlijk wel. 

 

7: Rondvraag 1e ronde 

Marinus verteld dat doarpswurk zijn 25ste verjaardag viert op  20 mei. Iedereen krijgt nog een 

uitnodiging in de bus. De gemeente is hier ook voor uitgenodigd omdat de gemeente  financieel 

ondersteunt. Ook Kensoor doet een  jaarlijkse bijdrage. Waarvoor dank. 

 

Pauze  

 

1: Jaarverslagen 

Pl. Belang / SVHN / Dorpsarchief / Wêz Warber / De Brêge / Dorpshulp.  

Vraag aan de vergadering is, wie alle verslagen heeft gelezen wie deze eventueel heeft geprint. Deze 

keer is er voor gekozen om het boekje niet geheel te drukken en huis-aan-huis te bezorgen 

Marinus Boersma: Als je een computer hebt kun je dat thuis makkelijk even doorspitten en dat 

bespaart inderdaad papier. Maar ik wil wel graag dat er van iedere vereniging een financieel verslag 

komt. Wij willen ook als dorpshulp transparant zijn. Je kan dan ook trends ontdekken. 

Dirk Jonkman: We willen niet dat alle financiële overzichten openbaar op de site staan. We kunnen 

vermelden dat het ter inzage ligt op aanvraag. Iedere vereniging moet eigenlijk zorgen dat voor 1 

april een jaarverslag op de site staat.  

Greet Bakker: ik weet niet precies meer wat er op de uitnodiging stond maar is een mailtje ter 

herinnering niet handig?  

Dirk Jonkman: Dat kan, maar is het de verantwoording van het bestuur? Geen vragen over 

jaarverslagen. 

 

2: AED 

eventuele cursus voor bediening. We hebben er nu 2. Er hangt 1 bij de Lier en de nieuwe hangt op het 

dorpshuis omdat daar een ventilator in zit en beter tegen de hitte bestand is. We hebben genoeg in 

kas en willen dat investeren in goede dingen. We hebben al aanmeldingen en zetten dit iedere keer 

op de agenda. Wie weet waar we een cursus kunnen volgen? Siepie heeft al gebeld met EHBO 

Akkrum. Maar geen antwoord. Jappie van Hes meldt zich aan om een cursus te organiseren en te 

coördineren. Hoeveel personen zijn er nodig? Een stuk of 15 ook vrijwilligers uit het dorpshuis. 

Siepie: sluit je aan op hartslag .nl. Meldt je aan dan kan Jappie de boel in werking zetten.  
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3: Website.  

Plaatsen op de website gaat via de redactie van de brege. Annet gaat dit na de verhuizing van Wiljan 

oppakken. Wij willen dit graag nog meer benutten. We willen het iets interactiever maken. Het moet 

eigenlijk een boost hebben. Siepie: er staat een hoop oud nieuws op. Het moet gewoon beter 

beheerd worden. Laat ons weten als je ons wil helpen het iets meer van deze tijd te maken. 

Bijwerken informatie verenigingen en andere organisaties 

Gebruik door Pl. Belang in de toekomst  

 

4: Verslagen kascommissies en benoeming nieuwe leden  

SVHN: Neleke Huizenga (aftr.) en Anne Vlieg. Anne: We zijn bij Theo goed ontvangen en de boeken 

zagen er prima uit. Neleke wordt bedankt voor de inzet en Alette de Jong meldt zich aan als haar 

vervanger. 

 

PBHN: Edzer van der Veen (aftr.) en Lianne Mookhoek . Lianne geeft aan ook goed ontvangen te zijn 

bij Siepie. Jammer dat er niemand van de dorpskrant was om toe te lichten want het was een 

gepuzzel maar verder was alles goed. Wie wil Edzer opvolgen? Edzer wordt bedankt voor zijn inzet en 

wordt vervangen door Greet Bakker, die zich beschikbaar stelt. 

 

5: Bestuurszaken 

Ledenbestand. 120 Leden. Er moeten nog veel mensen contributie betalen : 50. Achter op de 

afvalkalender hadden wij een actie bedacht. Hier is niet op gereageerd! Tip van Marinus: Zet 

achterop ik heb wel/ik heb niet betaald. Dan leg je dat bij de computer en dan zie je dat je nog niet 

betaald hebt. 

 

Aftredend en herkiesbaar: Berend Mulder. Wie is tegen? Hand omhoog wie is voor? Alle handen gaan 

omhoog! 

Aftredend en herkiesbaar: Hans Aupers. Hans wordt door handopsteking weer gekozen. 

Bestuurslid gewenst! In de pauze heeft nog niemand zich gemeld. 

 

6: Voorstel CARS:  

Beschikbaar bedrag: €72,85 (2015) en €26,03 (2016). Totaal €98,88. Er heeft zich niemand gemeld. 

Het geld blijft staan . Het wordt volgend jaar weer iets hoger. 

 

7: Stand van zaken nu en doelen PBNH in de toekomst.   

Berend Mulder: We zitten hier met zijn 6en maar ik zit natuurlijk gewoon net als jullie in het dorp. We 

vergaderen 1x per maand en behandelen alles wat binnen komt. Ik wil meer het dorp in omdat ik er 

voor het dorp zit. We willen meer connectie met het dorp. Ook kritiek is respons en welkom. 

Misschien moeten we ons minder of meer bemoeien met bepaalde zaken. Wat vinden jullie? Moeten 

we mensen verplichten lid te worden? Het ledenaantal zakt maar er moeten wel dingen betaald 

worden. Hoe vinden jullie dat we dat aan moeten pakken? Kom met ideeën!  

 

Jappie Zwart: Iedereen die hier is moet lid zijn. Als je niet lid bent mag je hier ook niet op de 

vergadering komen.  

Antwoord: We willen juist wel iedereen uitnodigen juist omdat menden dan misschien lid willen 

worden. Mensen die niet lid zijn mogen niet meestemmen. Voor nieuwe bewoners geldt dit niet. 
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Jappie Zwart: Mensen die hier al jaren wonen en nog steeds niet lid zijn hebben hier niks te zoeken. 

Jappie van Hes: Als je je betrokken voelt ben je hier nu. Mensen die hier alleen wonen hebben geen 

interesse (forenzen). 

Pieter Stoter: AED is betaald door plaatselijk belang. Alleen gebruiken voor leden? 

Siepie: Misschien een sticker maken met de tekst: “ik heb ook meebetaald aan deze AED.”  

Berend: Ik heb een gemakkelijk telefoonnummer. Bel mij of kom bij het inloopspreekuur 

 

8: Rondvraag 2e ronde  

J. van Hes: Situatie Dodobos: onderhoud en houtkap – afspraken daarover. 

Met vrijwilligers zijn we bij de start van het maken van het Dodobos aan het kappen geweest en kon  

het hout gekocht worden door mensen van het dorp die meehielpen met de kap. Opbrengst is ten 

goede gekomen aan PB. Nu is er een stuk gekapt. Door wie? Met wie zijn hier afspraken over 

gemaakt en wie krijgt de opbrengst? Sake en André zitten met Staatsbosbeheer in overleg want die is 

eigenaar. Er zijn afspraken gemaakt over honden loslaten en wij weten alleen dat Martin Roosnek 

het onderhoud heeft.  

Martin: Jammer dat je er niet was bij NLdoet. Er zijn maar 3 vrijwilligers. Dat is op zo’n 

bewonersaantal wel heel weinig. De afspraken zijn dat PB voor het maaien moet betalen. Die 

rekening wordt met gesloten beurs voldaan. Kensoor heeft daartoe met Staatsbosbeheer een 

overeenkomst gesloten. De kap en onderhoud gold alleen voor het eerste jaar volgend op het project 

“Dodo-bos”. Na realisatie heeft Kensoor met SBB voor het onderhoud getekend. Je betaalt voor het 

stuk dat je kapt. De opbrengst is voor Kensoor. De beheerder heeft zelf aangegeven aan Kensoor 

welke hoek eruit moet. Er is een aanpassing in de regelgeving.  Alexander Rozema is de beheerder. 

Particulieren mogen uit veiligheidsoverwegingen niet meer het bos in om te kappen.  

Jappie van Hes: iedereen heeft geholpen met kap en dat komt dan ten goede van het dorp. Was 

maar éénmalig en toen waren wij het kwijt.  

Greet Bakker: het kappen was alleen eenmalig omdat de kap nodig was voor het pad. Dit was ook zo 

afgesproken. Daarna zou Kensoor het voor een periode van 10 jaar krijgen. 

 

NLdoet was nu op vrijdag; er was op zaterdag nog minder belangstelling. Het is 2 dagen en we 

hebben nu voor de vrijdag gekozen. Als er toch dezelfde vrijwilligers zijn dan kunnen we ook op 

vrijdag aan de slag.  

Theo Drost: Ik wist van niks.  

Antwoord: Het is een landelijk gebeuren en wordt genoeg van te voren aangekondigd.  Het is echt 

algemeen bekend.  

Marinus Boersma meldt zich aan op de site. Je vult je postcode in en je ziet dat je kan helpen bij het 

dodo bos.  

Lucie Otter: wordt de muur van het monument ook hersteld? 

Antwoord: We hebben niemand kunnen betrappen ook al hebben we wel ideeën. Kensoor neemt het 

herstel op zich.  

Marinus Boersma: Kunnen we ook een termijn afspreken, want het is al zo vanaf nieuwjaarsdag. 

Berend Mulder: Ik kan me niet bemoeien met de planning van Kensoor.  

Martin Roosnek: Het weer was niet geschikt met NLdoet. Dus dat doen we later. Aan de slag gaan 

met een hoge drukspuit vinden we te gevaarlijk voor het kunstwerk.  

Siepie Hoekstra oppert: natuurazijn.  

Martin Roosnek: Het is bos en geen tuintje. 
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Alette de Jong: Ik ben penningmeester van de ondernemersraad  van school. De bankrekening wordt 

opgeheven het bedrag van €400 gaat naar  Stichting Volksvermaak.  

Hoe staat het met de vragen naar het geluidsoverlast van de geluidswal? Alle berekeningen zitten 

ondanks het zakken nog steeds binnen de norm. De andere kant wordt wel een stuk opgehoogd want 

die was te laag. Rijkswaterstaat doet er nu verder niks mee. We kunnen het ook bij de gemeente 

proberen. 

 

Martin Roosnek: De wethouder mocht niks zeggen maar wij vinden het geen geheim: Kensoor was bij 

de inschrijving voor de verkoop van het schoolgebouw de hoogste bieder. We willen daar een 

ouderenproject van maken daar maken wij geen geheim van. Als inwoner van Haskerdijken ben je nu 

bijna verplicht om voor allerlei zaken naar Heerenveen te gaan. Wij willen dingen in eigen dorp 

houden. Zo hebben we ideeën over bijvoorbeeld een postinbreng punt. De Winkel van Sinkel komt 

weer terug. Idee koken met ouderen. We nodigen iedereen uit mee te denken of vragen te stellen. 

Janke van der Veen: Het wordt dus geen woonbestemming?  

Antwoord: Het wordt geen vrije woonbestemming maar mensen met medische indicatie mogen hier 

dan wel verblijven .We denken aan 4 studio’s met max. 7 wooneenheden. 1 daarvan krijgt 

waarschijnlijk een hospicefunctie. 

 

Alette de Jong: Vorig jaar in 2016 heb ik aangegeven interesse voor de school te hebben. PB gaf aan 

dat ik geduld moest hebben omdat de school eerst weer in eigendom van de gemeente moest zijn. Ik 

heb afgewacht maar Kensoor heeft toen ondertussen zelf al contact met de gemeente gehad. Ik kom 

als eerste met alle plannen maar Kensoor krijgt overal voorrang. Op een gegeven moment had ik 

maar 2 weken om een volledig plan in te dienen terwijl Kensoor al veel eerder overal bij betrokken 

was. Het voelt niet goed als blijkt dat waarschijnlijk in de zomer van 2016 alles al is besloten.  

Lianne Mookhoek vindt het heel sneu voor Alette maar vindt dat zij er buiten staan en dat Alette haar 

klacht bij de gemeente neer moet leggen.  

Berend Mulder: We hebben een enquête gehouden. De respons was iets meer dan 10%. PB heeft 

weinig invloed op deze gemeentezaken, maar had wel een paar ideeën. PB had niet genoeg 

financiële middelen om dit op te pakken. De gemeente heeft alleen aangegeven dat ze zo snel 

mogelijk van het gebouw af wilden om hoge kosten te vermijden. De school werd in de krant 

aangeboden en iedereen kon daar op reageren. Alleen Kensoor en Stichting de Buitenkans hadden 

belangstelling. PB maakte het niet uit wie het kreeg als wij maar een goede band krijgen met de 

nieuwe eigenaar om o.a. het voortbestaan van het dorpshuis te waarborgen. Het verbaasde Berend 

dat het instapbedrag zo laag was, maar je moet wel ideeën hebben en geld. Vanaf deze kant van de 

tafel was het een heel transparant verhaal. Reageer in de bezwaartermijn als je het er niet mee eens 

bent. PB houdt hoe dan ook een vinger aan de pols. 

Martin Roosnek: Bij de wet openbaarheid bestuur kan Alette nakijken dat het gedateerd is op 

februari 2017. We hebben alleen geïnformeerd naar wat de mogelijkheden zijn.  

Alette de Jong: Zijn jullie dan niet in gesprek geweest?  

Antwoord: Jawel. We zijn ontvangen.  

Berend wenst Martin succes en bedankt hem voor zijn eerlijkheid.  

 

De eerste AED hangt nu bij De Lier. Sake Hooisma wordt voor het ophangen van de AED bedankt. 
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Dhr. Koehoorn levert de stroom voor de verwarming van de AED-kast en is nu benoemd als lid van 

verdienste.  

 

Sluiting. Iedereen bedankt en wel thuis en voelt u zich geroepen in  het bestuur te komen….Welkom! 
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Jaarverslagen 
Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 
 

 

AED 
Na de aanschaf van twee AED’s voor 

Haskerdijken-Nieuwebrug is een volgende 

stap gezet om onze inwoners zo goed mogelijk 

van dienst te kunnen zijn in geval van nood. In 

februari van dit jaar (!) is er dan eindelijk een 

training/cursus geweest om de apparaten te 

kunnen bedienen. Aan vervolg wordt gewerkt. 

 

Website 
Wie met enige regelmaat de website van 

Haskerdijken-Nieuwebrug bezoekt zal gemerkt 

hebben, dat daar het één en ander is 

veranderd. 

Betty Pool en Siepie Hoekstra hebben de 

handen ineen geslagen om de site een frissere 

aanblik te geven en het achterstallige 

onderhoud aan te pakken. Ze hebben daarbij 

een paar extra handen gekregen, die helpen 

bij dit up-to-date maken en houden van de 

site. Mark Veenstra en Rixt de Jong hebben 

zich bereid getoond om zich hiervoor in te 

spannen.  

Om de website echter helemaal bij te kunnen 

werken is er wel een vraag aan de 

verschillende verenigingen en organisaties in 

de dorpen: kijk even of de informatie op de 

site nog actueel is. Zo niet, dan kunt u een 

document naar de website sturen, wat de 

bestaande tekst kan vervangen. U kunt dit 

bestand sturen naar:  

website@haskerdijken-nieuwebrug 

 

Bijeenkomst dorpen en wijken 
Op 7 februari jl. was in het nieuwe MFA in 

Tjalleberd een bijeenkomst van wijken, 

dorpen, gemeente en andere organisaties en 

instanties gehouden. Veel verschillende 

dingen werden daar besproken, zoals 

duurzaamheid in de breedste zin van het 

woord, gezond oud(er) worden, lokale zorg, 

dorpsbelang en de stem van het dorp, lokale 

initiatieven en leren van en met elkaar. 

Daarnaast ook meer ambtelijke zaken als 

omgaan met de nieuwe omgevingswet, het 

regelen van subsidies, Heerenveen ’n gouden 

Plak - maar ook de dorpen zijn gouden plakken 

-, digitale platformen en succesvolle 

experimenten en de totstandkoming daarvan 

in wijken.  

 

Ûnder de Toer 
“Ûnder de Toer”: het openluchtspektakel bij 

de Kapelle in het teken van Kulturele Haadstêd 

2018. 

Gerben van der Veen, de motor achter dit 

gebeuren, heeft tijdens het dorpsfeest 

aangekondigd, dat het “oan giet”. Dat 

betekent o.a. dat het dorpsfeest er volgend 

jaar heel anders uit kan gaan zien. Hoe? 

Goede vraag. Gerben van der Veen en de 

werkgroep “Ûnder de Toer” hoopt op veel 

medewerking en enthousiasme voor dit voor 

onze dorpen unieke evenement. De 

voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang 

en ook de kaartvoorverkoop is van start 

gegaan in samenwerking met het 

Posthuistheater.  

 

Fietspad 
Sinds medio september is er hard gewerkt aan 

het nieuwe fietspad, waar de afgelopen 

decennia zo lang om is gevraagd. 14 

December 2017 kan worden bijgeschreven als 

een memorabele datum: namelijk de 

ingebruikname van dit nieuwe fietspad. 
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Het fietspad is mede mogelijk gemaakt door 

geld van de provincie en geld vanuit gemeente 

Heerenveen. 

We hopen, dat de opening groots wordt en 

dat veel dorpsgenoten zich laten zien. 

Wethouder Hans Broekhuizen en 

gedeputeerde Sietske Poepjes waren bij de 

opening aanwezig. Ook oud-voorzitters van 

Plaatselijk Belang waren uitgenodigd, alsmede 

de secretaris van lang geleden, Jan Rijkes, die 

al in jaren ’70 veel correspondeerde met de 

gemeente over het fietspad.  

We hopen van harte, dat alle fietsers er met 

veel genoegen gebruik van zullen maken. 

Het is nog niet klaar: de verdere  

groenvoorziening wordt in het voorjaar van 

2018 aangepakt. De laatste in- en uitritten 

idem. Dan volgt er nog de belijning om op alle 

kruisingen en zijwegen de verkeerssituatie zo 

duidelijk en veilig mogelijk te maken. Kortom: 

nog genoeg te doen, maar het heeft grote 

prioriteit. 

 

It Fiifde Sté 
In het voorjaar van 2017 is It Fiifde Sté 

verkocht aan Martin Roosnek. De plannen 

voor het gebouw zijn er, maar er is geen 

vergunning. Toch zijn er al veel 

verbouwingsactiviteiten gaande. Er worden 

diverse appartementen ingebouwd, maar hoe 

die kunnen worden ingezet en benut is nog 

een vraag.  

Op het plein zijn er de nodige veranderingen 

zichtbaar. Er is meer groen langs de school en 

er is ruimte gemaakt door de kapotte 

tafeltennistafel en het klimtoestel te 

verwijderen. Een andere tafeltennistafel en dit 

klimtoestel hebben een plekje op het 

speelveld gekregen.  

Op het schoolplein komen bloembakken en 

zithoeken, die in geval van evenementen 

gemakkelijk kunnen worden verplaatst. Dit is 

toegezegd, omdat het schoolplein een 

belangrijke plek is voor o.a. het dorpsfeest, de 

rommelmarkt en de botenmarkt. 

 

De jaarwisseling 
Een vaste plek in de jaarlijkse activiteiten is op 

oudejaarsdag het carbidschieten. Ook 

afgelopen jaar was het weer een groot succes 

en ook dit jaar was alles weer keurig 

opgeruimd na afloop. Hulde aan de groep die 

dit ieder jaar weer met veel enthousiasme 

voor elkaar weet te krijgen. 

 

Zonnepark Heerenveen en 

ontwikkeling Kostverloren 
De ontwikkelingen omtrent het zonnepark bij 

Heerenveen en de nieuwe plannen voor de 

oude vuilstort bij Kostverloren zijn twee 

zaken, waar we onze aandacht op richten. We 

volgen de ontwikkelingen en met namen het 

zonnepark is al in een vergaand stadium. 

Uiteraard melden wij het of komt er 

informatie vanuit de gemeente over hoe zich 

dit verder ontwikkeld. 

Vrij nieuw zijn de plannen omtrent 

Kostverloren. De grondlaag moet worden 

verdikt en dat is een tijdrovende kwestie. Er is 

ca. 60.000 m3 grond nodig, dat met een 

gemiddelde van ca. 2000 m3 per jaar kan 

worden aangevoerd. 

Intussen zijn er volop plannen om dit terrein in 

te richten en nieuwe functies te geven. 

 

Het bestuur 

 

 

Financiële overzichten 
Van verschillende organisaties is op de avond van de vergadering een financieel overzicht in te zien. 

Dan kunnen daar ook vragen over worden gesteld. 
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Jaarverslag SVHN  
 

Ook in 2017 zijn er weer vaste activiteiten 
georganiseerd voor onze bewoners van 
Haskerdijken/Nieuwebrug, maar ook voor 
mensen van buitenaf.  
Op de dagen van de rommelmarkt en de 
botenmarkt zien we vaak veel bezoekers, wat 
natuurlijk een mooie reclame kan zijn voor ons 
dorp.  
 
Helaas zijn een aantal activiteiten minder goed 
of niet meer van de grond gekomen. De 
intentie van de organiserende commissies 
blijft natuurlijk positief, maar de deelname 
blijft achter. Jammer. Voorbeeld is het 
kindercarnaval en de Ladies Night. Afgelopen 
jaar geen van deze twee activiteiten. 
 
De rommelmarkt en de botenaccesoiremarkt 
zijn nog altijd vrij grote evenementen. We zien 
daar vooral veel mensen van buitenaf komen. 
De rommelmarkt balanceert al een aantal 
jaren op de rand van wel of niet blijven 
organiseren. De opbrengst was ion 2017 
gelukkig weer hoopgevend en is het 
evenement er nog steeds en hopen we 
natuurlijk, dat dat blijft. Alle verdiensten van 
de rommelmarkt komen ten goede aan het 
dorp voor andere activiteiten. Datzelfde geldt 
ook voor de botenaccesoiremarkt 

Uiteraard waren er afgelopen jaar ook weer 
het dorpsfeest en de intocht van Sinterklaas.  
 
We hopen elk jaar door te kunnen gaan met 
de activiteiten van de vaste maar ook nieuwe 
activiteiten. Maar dat kan natuurlijk niet 
zonder de inzet van alle vrijwilligers. Daarom 
ook onze hartelijke dank voor iedereen die 
zich inzet voor iedereen in het dorp en zich wil 
inzetten voor een vaste activiteit of een 
nieuwe activiteit wil starten.  
 
Waar we echter niet zonder kunnen is 
bezoekend publiek. Veel dorpsgenoten zien 
we vaak niet bij activiteiten en dat is erg 
jammer.  
 
SVHN zoekt nog steeds naar nieuwe mensen 
in haar gelederen. Het bestuur is van mening, 
dat er vanuit de jongere garde instroom 
wenselijk is. De ouderen in het bestuur 
kunnen niet maar blijven doorgaan. Waar ze 
een aantal jaren geleden de draad hebben 
opgepakt om SVHN in stand te houden (en 
niet voor niets!) is het tijd voor nieuwe 
mensen en ook nieuwe ideeën. 
 
Wie durft? 
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Jaarverslag Dorpsarchief 
 

Het afgelopen jaar zijn we als Commissie 

Dorpsarchief druk bezig geweest met het 

bewerken van de fotocollectie. Gemiddeld 

eens per twee weken wijden we hier een 

avond aan. Het is een bewerkelijk karwei, 

omdat iedere foto apart bekeken en 

besproken moet worden, waarna de 

bijbehorende zoekwoorden (tags) er bij 

geplaatst worden. We vorderen gestaag. 

Bij de voorbereiding van de reünie van de 

school werd ons door de reüniecommissie 

gevraagd om op de dag van de reünie als 

Commissie Dorpsarchief een kleine 

rondleiding door de Dorpsstraat te houden. 

Hier hebben we uiteraard aan meegewerkt. 

Bij het jubileum van de Dorpshulp deden de 

organisatoren een beroep op ons om een 

doorlopende diavoorstelling te verzorgen.. 

Ook hier verleenden we graag onze 

medewerking aan. 

Vanuit de werkgroep “Oud Heerenveen” 

kregen we het verzoek een artikel over onze 

dorpen te leveren voor de krant “Rondom 

Heerenveen”. Het artikeltje kwam er en 

hoewel het enigszins verminkt in de krant 

kwam, zette het toch Haskerdijken en 

Nieuwebrug weer even op de kaart. 

Verder kregen we de afgelopen tijd nog wat 

vragen binnen over het al of niet hebben van 

fotomateriaal en/ of over personen van 

vroeger. Hier proberen we navraag  en/of 

onderzoek naar te doen. 

Onze financiële positie kunt u in de financiële 

bijlage te zien. De aanschaf van een laptop 

heeft er aardig ingehakt. Het blijkt echter een 

zeer nuttige investering te zijn. Een steeds 

weerkerende post betreft de bankkosten 

(alsof je saldo door een teek sluipenderwijs 

opgezogen wordt). Ondanks dit langzaam 

interen, gaan we als commissie vrolijk en 

vastberaden door! 

Tjeerd Bolhuis 

 

 

Jaarverslag Vrouwenvereniging Wêz Warber 2017/2018 
 

De verenigingsavonden vinden elke 14 dagen 

op de woensdagavond plaats in het dorpshuis. 

We komen veertien keer bij elkaar in een 

seizoen. Op de jaarvergadering is Annemarie 

Gunther in het bestuur gekozen. Zij komt in de 

plaats van Lucie Otter die aftredend is. Het 

bestuur bestaat uit de volgende personen. 

Trees van der Veen, Antsje van der Wal, Bien 

van der Meer en Bea van der Vegt. Drie dames 

hebben hun lidmaatschap opgezegd. Uit 

Heerenveen zijn drie dames lid geworden. Er 

zijn dit jaar drie jubilarissen. Anneke Friso is 25 

jaar lid. Annie Noorman 45 jaar en Antsje 

Sluiter 50 jaar. Antsje wordt erelid. Diverse 

echtparen zijn 45 of 50 jaar getrouwd. Op 3 

november 2017 hebben we een prima 

verlopen bazaar. De tekst van de website is 

vernieuwd. In elke dorpskrant wordt verslag 

gedaan van de bijeenkomsten van de 

vereniging. Het programma bestaat uit 

lezingen, muziekavonden en uitstapjes. We 

sluiten het seizoen af met een reisje naar 

Garderen. 

Annemarie Gunther, secretaresse. 
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Jaarverslag Doarpskrante “de Brêge” 
 

Door persoonlijke omstandigheden is het 

Annet helaas niet gelukt om onze website up 

to date te houden. Annet bedankt voor 

hetgeen je kon doen. 

Door ondersteuning van Mark en Rixt en Betty 

en Siepie is het toch gelukt onze website, 

www.haskerdijken-nieuwebrug.nl weer nieuw 

leven in te blazen. Heeft u zaken voor onze 

website? Mail dan naar 

website@haskerdijken-nieuwebrug.nl. 

Er komen wat nieuwe adverteerders bij en er 

zijn ook adverteerders die afscheid van ons 

genomen hebben:  

Autoschade De Jong. Autobedrijf Hof is 

gestopt met haar activiteiten en met 

adverteren. We willen jullie bedanken voor 

alle jaren dat jullie wilden adverteren; jullie 

hebben eraan bijgedragen om ons blad in de 

lucht te houden! 

Dit jaar hebben we ook nieuwe adverteerders: 

It Bernetreintsje, Elfriede de Rijk, De Haan 

Jachttechniek, de hondentrimsalon en 

Zandberg haardhout. 

De redactie van de Dorpskrant:  

Betty Pool, Jellie Aarsen en Marijke Heino 

Kopij dorpskrant: de.brege@gmail.com  

Website: http://www.haskerdijken-

nieuwebrug.nl/  

Info voor op de site: website@haskerdijken-

nieuwebrug.nl  

  

 

Jaarverslag Dorpshulp Haskerdijken - Nieuwebrug. 
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