
  

 

  

 



 

 

Agenda jaarvergadering 2019 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Dinsdag 16 april 2019, 19.30 uur 

Dorpshuis “It Deelshûs” Tolvepaed 2, 8468 BJ Haskerdijken 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen 2018 

5. Gemeente Heerenveen: o.a. 

Onderhoud groenvoorziening; 

Ontwikkelingsplan Kostverloren; 

Zonnepark klaverblad Heerenveen; 

Omrin. 

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

De jaarverslagen kunnen via de redactie van De Brêge op de website worden geplaatst. 

7. Financiële verslagen en bevindingen kascommissies 

SVHN:  Miranda Hoekstra en Alette de Jong (aftr.) 

PBHN: Jellie Aarsen en Greet Bakker (aftr.) 

8. Bestuurszaken:  

Introductie: Miranda Hoekstra, nieuw bestuurslid. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Anne Vlieg; 

9. CARS:  

Beschikbaar bedrag: €30,00 

 

Pauze (ca. 20 minuten) 

 

Thema: Aanzet tot vernieuwde dorps- en omgevingsvisie 

 

10. Rondvraag en sluiting. 

 

 

Op dinsdag 16 april is de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken voor 

en met alle dorpsgenoten. Ook niet-leden zijn welkom. Na het gebruikelijk deel willen we een start maken met het 

vormen van een vernieuwde dorps- en omgevingsvisie. Met medewerking van gemeente Heerenveen en 

Caleidoscoop is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei zaken, die ons bezighouden op dit 

moment, maar ook in de toekomst. We gaan praten over 3 thema’s, te weten: 

-Wonen 

-Leefbaarheid en voorzieningen 

-Natuur, landschap en omgeving 

 

Graag zien we u bij de jaarvergadering van PBNH in It Deelshûs op 16 april a.s. om 19.30 uur. 



Notulen  jaarvergadering 2018 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Woensdag 18 april 2018, 19.30 uur 

Dorpshuis “It Deelshûs” Tolvepaed 2, 8468 BJ Haskerdijken 

Aanwezig : Marc Jense, Hans Broekhuizen, Henk Kromkamp, Participatie raad, Diverse fractie- en raadsleden….. 

Leden zie presentielijst. 

Afwezig met kennisgeving: Siepie Hoekstra 

 

11. Opening.  

Iets later dan gepland opent voorzitter Berend Mulder de vergadering en heet iedereen welkom. De avond 

heeft een andere opzet: “Niet meer een hele lange vergadering maar een gastspreker en ik zal alvast 

verklappen dat hij onder begeleiding van de politie komt.” 

 

12. Vaststellen agenda.  

Agenda blijft zoals hij is . 

 

13. Mededelingen en ingekomen stukken.  

Er komt heel veel binnen daar gaan wij u allemaal niet mee belasten. Belangrijk nieuws komt in de 

dorpskrant.  

AED staat niet op de agenda, maar we hadden jullie beloofd dat er een cursus zou komen. We hebben een 

ploegje van 15 man bij elkaar gekregen. Cursus kan worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Zo 

niet dan betaalt PB de cursus. Voor de 2de cursus komt een uitnodiging in de dorpskrant onder dezelfde 

voorwaarden. 

 

14. Notulen 2017.  

Boekjes werden niet gelezen. Op de website waren ze helaas nog niet geplaatst. De notulen kunnen zo 

niet goedgekeurd worden. U kunt ze in boekvorm meenemen. Staan op het moment van de vergadering 

wel op de website. Vragen kunnen gesteld worden op de eerste vergadering op 5 sept. Schriftelijk of 

mondeling. Als er niets uitkomt worden de notulen goedgekeurd. 

 

15. Gemeente Heerenveen 

Hans Broekhuizen staat als eerste stil bij het verongelukte jongetje uit Aldeboarn juist op ons nieuwe 

fietspad waar wij zo trots op waren. Er is onderzocht wat er gebeurd is. Want is ons fiets pad wel veilig? 

Diverse omstandigheden. Bermen moeten nog gedaan , haaientanden en bebording. Komende weken 

wordt hieraan gewerkt. Berend Mulder is er vlak voor langsgereden en benadrukt hoe onoverzichtelijk de 

situatie was. Juist nu was er geen verkeersregelaar. Staat hier iets over in het bestek.  Antwoord: er was 

iets aan de hand op een bedrijfsterrein. Dit gaat buiten de aanleg van het fietspad om, want dat was in 

principe klaar.  

Bewoner: Heeft de weg die van het industrie terrein komt voorrang? Is de enige weg zonder bord of 

haaientanden?  

Berend Mulder: Er komt een andere situatie: het gehele fietspad heeft nu voorrang op alle zijstraten. De 

witte middenlijn en haaientanden moeten nog aangebracht worden. Dit geldt ook voor het gewone 

doorgaande verkeer. Het dorp is 30 km zone; daar heeft alles van rechts voorrang.  

 

Pand van fam. Nicolai is verkocht aan dhr. Eisema. Het plan van de arbeidsmigranten komt te vervallen. 

Het is niet aan ons (gemeente Heerenveen) om te beoordelen wie er komt wonen. Wij hebben 

toegestemd, maar er kan nog bezwaar ingediend worden.  

Tine Peetsma: Er zijn handtekeningen opgehaald.   

Alette de Jong: De buurt heeft zelf aangedrongen op een afspraak met dhr. Eisema en de gemeente. Er is 



nog te veel onbekend en we vrezen toch voor overlast met parkeren .  

Hans Broekhuizen: Dit moet u met de eigenaar kortsluiten.  

Alette de Jong: Er is in het verleden een hoop gebeurd met bewoners in een vorig pand van dhr. Eisema in 

Heerenveen.  

De omgevingsvergunning is echter goedgekeurd. Die wordt over 3 weken openbaar en dan kan er bezwaar 

gemaakt worden. Als er bezwaarschriften komen gaat de gemeente opnieuw de situatie bekijken met 3 

onafhankelijke personen die dan de raad adviseren.  

Berend Mulder: We willen niet discrimineren maar willen wel duidelijkheid over wat er in komt. We blijven 

de situatie in de gaten houden en spreken hem er op aan op het moment dat hij dingen gaat doen die niet 

in de vergunning staan. Dat zullen we dan bij de gemeente neerleggen. 12 personen is meer wenselijk dan 

20 arbeidsmigranten. Maar omwonenden mogen zeker bezwaar indienen. 

 

Onderhoud groenvoorziening;  

We zijn druk bezig op de Leeuwarderstraatweg.  

Bewoner: Er staat een boom voor onze ingang.  

Hendrik Kromkamp: Er zullen bomen worden verwijderd. 

 

Hellingpaad 

Zoden worden afgestoken en onderzocht in verband met vochtoverlast. Daarna wordt er opnieuw 

ingezaaid. 

 

Ontwikkelingsplan Kostverloren  

Er is een toegangsweg aangelegd om grond aan te voeren. Het plan ligt hier ter inzage. Anne Vlieg volgt dit 

project vanuit PB. Heeft goed zicht op wat er gaande is op het terrein. 

  

Zonnepark klaverblad Heerenveen 

Na aanleg van de panelen komen er o.a. bomen om schittering tegen te gaan en andere maatregelen om 

hinder te voorkomen. Door deze aanpassingen hebben wij toestemming gegeven en zullen we voortgang 

communiceren met PB. 

  

Fietsverkeer door de dorpen en verbinding met Heerenveen 

Met het nieuwe fietspad is hier een flinke vooruitgang geboekt. Door de dorpen verandert er verder niets 

aan de situatie: fietsers mogen in de benouwde kom op de rijbaan, maar ook op het naastgelegen 

“voetpad”, want dat is het officieel. Plan is wel om er belijning op te zetten, zodat het voor fietsverkeer 

duidelijk is, dat er tegenliggend verkeer mogelijk is. 

 

16. Jaarverslagen 

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

De verslagen zijn te vinden in het samengestelde boekje van PB, doch ditmaal achteraf op de website. 

Volgend jaar (2019) worden verslagen op de site bij de verschillende verenigingen verwacht. 

 

17. Financiële verslagen en bevindingen kascommissies 

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

Alette de Jong: alles zag er keurig uit en bij deze goedgekeurd. Jellie Aarsen vervangt Anne Vlieg 

PBHN: Lianne Mookhoek (aftr.) en Greet Bakker   

Greet Bakker: Met Neleke Huizenga alle dingen bekeken van diverse besturen. Alles zag er keurig uit. 

Greet Bakker doet nog een jaar samen met Lianne Mookhoek, die er dit jaar door omstandigheden niet bij 

kon zijn. 

 



 

 

Begroting 2019 PBNH  

Komt op de site en wordt bij aanvraag toe gemaild. 

 

18. Bestuurszaken 

Aftredend en herkiesbaar: Siepie Hoekstra; 

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrie Bergsma. Het is niet dat Gerrie niet meer wil, maar hij woont niet 

meer in ons dorp. Erg jammer en hij wordt bedankt voor zijn inzet. Wij wensen hem veel geluk op de 

nieuwe plek en voor de toekomst.  

 

Wie wil er stagelopen? Oftewel: wie heeft belangtelling voor het PB-Bestuur, maar wil eerst eens kijken 

hoe het er aan toegaat? Dan is de stap om in het bestuur te komen misschien minder groot. Graag melden 

na de vergadering bij het bestuur. 

 

19. CARS:  

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

Jappie van Hes: Aanvraag gedaan door de vogelwacht en SIM. Beiden krijgen de helft. 

 

20. Rondvraag  

Jappie van Hes: Wil de gemeente zo snel mogelijk duidelijk aanbrengen waar je voorrang hebt en hoe hard 

je mag? Ik neem aan dat dit ook de bedoeling is, maar bij deze nogmaals het verzoek om haast te maken. 

 

Geert Otter: Waar loopt de scheiding tussen school en dorpshuis?  

Mark Jense: Er zijn kadastrale kaarten die sturen we toe. Dan is het duidelijk.  

Berend Mulder: Het dorpshuis heeft belang bij het plein met dorpsfeest en rommelmarkt. Als de nieuwe 

eigenaar er parkeerplek van wil maken dan is dat toegestaan. Berend Mulder heeft met Martin Roosnek 

gebeld en uitgelegd dat we het plein nodig hebben voor het dorp. De speelwerktuigen worden verplaatst 

naar het speelveld en kosteloos hersteld. Ook komt er nog een jeu de boules baan. Waarschijnlijk nog een 

paar voetbalgoaltjes en misschien een afdakje voor jeugd. 

 

MH: Wordt de verlichting op Leeuwarderstraatweg nog aangepast?  

Hans Broekhuizen: Waarschijnlijk nu niet maar op den duur wordt alles vervangen door led. Berend 

Mulder: er is wel een lichtplan. 

MH: kan er aan de Oostkant toch nog een wandelpad komen? Bij de bomen op het fietspad is toch wel 

lastig. 

Berend Mulder: De pelgrimsroute loopt hier langs maar vereist geen verplicht wandelpad. Dit vereist 

onderhoud.  

 

MH: Is er al een plan over de invulling van de school?  

Hans Broekhuizen: Er komen volgens mij wooneenheden voor dementerenden maar misschien moeten 

jullie zelf Martin Roosnek uitnodigen voor een uitleg.  

Berend Mulder: Ze zijn nog bezig met een architect.  

Bestemmingsplan blijft gehandhaafd. Als er een wijziging bestemmingsplan wordt aangevraagd kunnen 

wij daar bezwaar tegen inbrengen. Dus er mag eerst verbouwd worden en dan gewijzigd worden.  

Berend Mulder: Binnen de muren mag hij op eigen verantwoording doen wat hij wil.  

 

Marinus Boersma: Na de overgang van ons dorp hebben wij een goede omgang met de gemeente. We 

krijgen een mooie subsidie en willen ons gebied graag uitbreiden tot aan het viaduct. Deze mensen krijgen 



ook een dorpskrant. Kunnen wij voor de begroting van volgend jaar meer subsidie ontvangen voor deze 

uitbreiding? 

De Meitinker is een mooie toegevoegde waarde. Wij hebben veel baat bij deze club. We hopen dat de 

gemeente bij eventuele reorganisties deze club altijd buiten schot willen laten. 

 

Jappie van Hes: Hondenbelasting. Er staat in de vorige notulen dat de wethouder mij blij zou maken met 

afschaffing van de hondenbelasting. Maar dit jaar zijn ze toch weer berekend.  

Hans Broekhuizen: U hebt het verkeerd begrepen of het is verkeerd genotuleerd. De belasting is wel 

gehalveerd dus dat hebt u dan maar weer. De nieuwe raad gaat daar over beslissen. Dit kon pas na de 

verkiezingen. U moet dan afwachten of het afgeschaft wordt of verdubbeld of verdrievoudigd. 

  

Hans Broekhuizen: ik wil graag Gerrie Bergsma bedanken en u aanraden plaats te nemen in het bestuur 

met het oog op de maatschappelijke betrokkenheid. Gerrie krijgt 2 kaartjes voor een bezoek aan een 

theatervoorstelling in  het Posthuis. Berend Mulder Geeft bloemen en bedankt Gerrie eveneens.  

Marc Jense, onze wijkmanager, neemt afscheid en krijgt een andere rol binnen de gemeente. Ruurdtsje 

Anema neemt zijn taak over. We hebben de overdracht al gehad. Ook zijn er bloemen voor de notuliste: 

Jellie Silvius. 

 

Nog even iets over Heerenveen-Noord. Zij hoorden nergens bij maar komen nu onder onze vlag. Het is nu 

Haskerdijken, Nieuwebrug en Leeuwarderstraatweg. Het zou fijn zijn als er iemand uit die buurt in het 

bestuur zou komen. 

 

Alette de Jong: Er staat een verkeerde plaatsnaam op het bord “Nieuwebrug”.  

 

 

Nu pauze en een consumptie. (±20 minuten) 

 

 

Thema Veilig en plezierig wonen. 

Met bijzondere gastspreker. 

 

 

 


