PLAATSELIJK BELANG

Opgericht 29 april 1931

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Nieuweschoot
De vergadering kan door de COVID-19 helaas weer niet door gaan.
Wij stellen het volgende voor, om toch een en ander met elkaar te delen, zodat zaken doorgang kunnen vinden:
de agendapunten zullen er uitzien zoals altijd, de inhoud hiervan lichten we schriftelijk toe in diverse bijlagen.
Vragen hierover kun je richten tot het secretariaat: pb@nieuweschoot.info
Ook aanvullingen en opmerkingen kun je richten aan het secretariaat. (graag indienen voor 22 februari a.s.)
Wanneer digitaal moeilijk is, kan het ook schriftelijk. Dit indienen bij Gerda Kalsbeek, Rotstergaastweg 38.
Stukken voor de ledenvergadering 2021
Agenda
1. Overzicht van werkzaamheden en activiteiten in het dorp (bijlage 1)
2. Mededelingen (bijlage 2)
Gemeente:
- Berm
- Nieuwe wijkwethouder stelt zich voor
Nieuweschoot:
- Taconisbosk, Fryske Gea
3. Financiën (bijlage 3)
- Financieel verslag
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuw lid
4. Bestuursverkiezing
- Gerda Groen gaat na 9 maart haar functie als secretaris, vanwege verhuizing, neerleggen. Arjan
Rijpkema, Rotstergaastweg 81, stelt zich beschikbaar voor de functie van het secretariaat.
- Wijbo de Boer Geerligs legt zijn functie als algemeen bestuurslid neer. Trynke Brouwer,
Rotstergaastweg 41, stelt zich beschikbaar.
- Na twee bestuursperioden legt Gerda Kalsbeek haar functie als voorzitter neer. Siep Bosma,
Rotstergaastweg 40C, stelt zich beschikbaar.
Bezwaren tegen deze nieuw voorgedragen bestuursleden zijn in te dienen voor 22 februari a.s. bij het
secretariaat pb@nieuweschoot.info.
5. Werkgroep duurzaamheid: (bijlage 4)
- Stand van zaken werkgroep duurzaamheid
- De acties die zijn uitgezet en resultaten
- De toekomst
6. Werkgroep biodiversiteit: (bijlage 5)
- Stand van zaken en voortgang
- Gezocht 2 nieuwe werkgroepleden
7. Jaaragenda Nieuweschoot (bijlage 6)

Secretariaat: Rotstergaastweg 32-A, 8452 LA Nieuweschoot, tel. 06-14985263

Bijlage 1: Overzicht werkzaamheden en activiteiten
De werkgroepen hebben veel voorbereidingen gedaan om, als de activiteit door kon gaan,
men er klaar voor was. Maar helaas heel veel activiteiten zijn niet doorgegaan. Wat is er wel
gedaan?
-

Met Pasen is er bij de oudere bewoners een paasbakje bezorgd.

-

Annete Buwalda heeft heel veel voorbereiding gedaan, samen met Gerda Kalsbeek,
om de 75 jarige bevrijding van Heerenveen, te herdenken. Het zou een goede bijeenkomst worden. Helaas……. Mogelijk gaan we dit, het komende jaar uitvoeren, als dit
kan. (zondag 18 april)

-

Begin mei is er door de gemeente een prachtige bak met tulpen bij het kerkje geplaatst om te herdenken dat Gemeente Heerenveen is bevrijd. Onze wijkwethouder
was hierbij aanwezig, evenals een aantal buurtbewoners.

-

De 4 mei bijeenkomst ging niet door, zoals we gewend waren. Wel is de klok geluid,
toch kwamen enkele bewoners, bij het kerkje in Nieuweschoot.

-

Eind van de lente kwam de bloemengroep weer met prachtige plantenbakken: geraniums en klimop. Na zonneschijn en een goede verzorging van de buurtbewoners
hadden we weer een bloemrijke buurt. ’’Fantastisch” was ook dit jaar de veel gehoorde kreet van gasten in ons dorp.

-

De herhalingslessen van de AED konden geen doorgang vinden. De herhalingslessen
reanimatie/AED zijn i.o.m. de EHBO vereniging doorgeschoven naar het voorjaar van
2021. Diploma’s blijven gewoon geldig. Zodra het weer mogelijk is om de lessen op te
starten gaan wij dit zeker doen en gaan wij een datum plannen. Zijn er dorpsgenoten
die ook graag mee willen doen? Neem dan contact op met Wupkea Ots.

-

St. Maartenfeest was aangepast aan de COVID19 situatie. Maar toch kon dit op het
laatst niet doorgaan. Er is geen tocht geweest voor de kinderen in Nieuweschoot.

-

De bloemencommissie heeft in de 2e week van december, in Nieuweschoot weer
een prachtig kerstdecor gezet. Geweldig! Daarnaast hebben ze voor alle ouderen en
voor het bestuur een kerstboeket gemaakt en bezorgd. Heel veel hulde voor dit
prachtige idee en veel dank hiervoor!

-

De kerstcommissie had ook al een prachtig alternatief COVID19 programma in voorbereiding. Dit kon helaas ook niet doorgaan. Vervolgens hebben ze samen met het
bestuur PB een present voor alle leden samengesteld en persoonlijk bezorgd. Dit is
heel goed ontvangen, door de leden.

-

Dieuwke Bosma heeft regelmatig berichten op de website Nieuweschootgeplaatst en
up to date gemaakt. www.nieuweschoot.info

Bijlage 2: Mededelingen
Plaatselijk Belang Nieuweschoot:
-

Taconisbosk en It Fryske Gea: paaltjes graag rood schilderen, als eenheid en
duidelijkheid, zoals dit ook op andere wandelroutes ook wordt gebruikt. Wat is in het
verleden afgesproken over het onderhoud van de route? Hierover is mailwisseling
geweest. Er zijn nog geen verdere afspraken gemaakt. Zodra dat het geval is kan het
bericht worden geplaatst op de website Nieuweschoot of mogelijk in een verslag.

Gemeente Heerenveen:

-

-

Er wordt binnenkort een slijtlaag (“plaksel” op de weg gestrooid met steenslag) aangebracht op de Rotstergaastweg, onregelmatigheden zijn of worden van te voren
hersteld vanaf het industrieterrein tot aan de brug.

-

KPN legt ook glasvezel aan in Nieuweschoot. Hierbij worden alle percelen meegenomen. Dus ook alle “witte percelen” die eerst door Kabelnoord zouden worden aangesloten. Dat zou in principe nu door Digitale Stad moeten gebeuren, maar omdat KPN
hier aan het werk is, heeft Digitale Stad afspraken gemaakt met KPN dat KPN dit alles
in een keer oppakt.

-

De bermen langs het nieuw geasfalteerde deel van de Rotstergaastweg zijn verreden
en deze knappen wij in het voorjaar op. Team verkeer heeft contact gehad met
bouwbedrijf Siebenga m.b.t. de inrit naar hun bedrijf en het stuk rijden van de berm.
Verkeer is bezig met een oplossing.

-

De gemeente probeert door middel van handhaving de bootjes weg te krijgen aan de
zuidkant van de van Engelenvaart. Dit gebeurt in samenwerking met de buurgemeente.

-

De gaten in het Schoterpad worden aangepakt zodra het een langere periode droog
is.

-

Relevant voor Nieuwschoot maar ook voor andere dorpen:
Op donderdag 28 januari jl. is de ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De ontwerp-visie ligt vanaf 19 februari ter inzage. Iedereen mag dan
zijn/haar reactie geven. Begin maart organiseert de gemeente een (digitale) informatiebijeenkomst voor alle inwoners. Via diverse kanalen ontvangt iedereen daarvan
een uitnodiging. Nadere informatie volgt dus!
De gemeente heeft een campagne aardgasvrij. Meer informatie hier over is te lezen:
https://eenvooreengroener.nl/projecten/aardgasvrij/

Nieuwe wijkwethouder stelt zich voor aan de leden van Nieuweschoot:
Werken voor mijn eigen gemeente, een prachtige kans.
Ik ben opgegroeid in Heerenveen en ken de dorpen om Heerenveen heen dan ook erg goed.
Dit is mijn thuisbasis en ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik gepolst werd of ik
wethouder zou willen worden.
Het is een eer om mij in te mogen zetten voor deze prachtige gemeente.
Ook Nieuweschoot ken ik al uit mijn vroege jeugd. Samen met mijn vader ging ik regelmatig
de natuur in en dan kwamen we ook vaak bij Nieuweschoot. De Engelenvaart, de vele landerijen en het Taconisbosk: Nieuweschoot is maar klein, maar het is een prachtig stukje Heerenveen!
Afgelopen najaar heb ik al met schoolkinderen in Nieuweschoot mogen proeven aan het
boerenleven met een bezoek aan de boerderij van de familie Yntema-Vogel.
We kregen een rondleiding door de boerderij en we gingen aan de slag met snoeiwerkzaamheden in de bosjes op het boerenerf. Een prachtige kennismaking met Nieuweschoot dus.
Als wethouder heb ik onder andere economie, werk, cultuur en biodiversiteit in mijn portefeuille. Een mooie en diverse portefeuille waar ik hopelijk nog veel vaker met Nieuweschoot
in contact zal komen. Door corona is dit helaas nu niet gemakkelijk. Ik hoop dan ook van
harte dat we dit jaar weer wat meer ruimte krijgen zodat ik weer gemakkelijker u kan ontmoeten.
Ik hoop u dan ook allen snel te mogen begroeten.

Hedwich Rinkes,
Wijk wethouder Nieuweschoot

Bijlage 3: Financieel verslag 2020
Het jaar 2020 is financieel positief afgesloten. Het eigen vermogen is toegenomen door de
inkomsten vanuit het parkeren bij Thialf en niet doorgaan van alle activiteiten door de
beperkingen van COVID-19.
De subsidie en ledenbijdrage zijn op dit moment nog voldoende om de jaarlijkse vaste
lasten, groenvoorziening en kerstversiering te dekken.
Vooruitblik 2021
In het najaar van 2020 en het begin van 2021 was het niet mogelijk om inkomsten te
vergaren vanuit het parkeren bij Thialf. Dit zal tot gevolg hebben dat activiteiten die in de
loop van 2021 wel doorgang kunnen vinden, deels gefinancierd zullen worden uit het eigen
vermogen. De huidige financiële situatie laat dit wel toe.
Hopelijk gaan de evenementen eind 2021 in Thialf wel weer door, zodat dit deel van de
inkomsten ook weer kan worden gerealiseerd en er niet een jaarlijks tekort zal gaan
ontstaan.

Overzicht financiën Plaatselijk Belang Nieuweschoot 2020
Inkomsten

2020

2019

2018

Saldo kas per 1-1-2020
Saldo bank per 1-1-2020

€
-

735
7021

88
16012

191
10633

Ledenbijdrage
Parkeren Thialf
Oud papier

-

530
950
0

470
2075
70

570
1122
300

Subsidie Gemeente

-

800

800

800

Gift donateur Mulder

-

25

25

25

Rabobank, subsidie AED
Stichting talant, bijdrage AED

-

0
0

0
0

1000
100

Contante verkoop boeken
Contante verkoop vlaggen

-

125
20

150
40

129,25

Provincie Fryslan, subsidie beelden
Gemeente Heerenveen, subsidie beelden
Julia Jan Wouters Stichting - Bijdrage Beeldenproject
Stichting Oranje Fonds - Bijdrage Beeldenproject
Yarden Uitvaartfaciliteiten BV - Bijdrage Beeldenproject

-

0
0
0
0
500

0
0
1000
350
500

3000
5000
0
0
0

Gemeente HEERENVEEN - Subsidie Handjesproject

-

0

900

0

Totaal

€

10707

22479

22871

Uitgaven

2020

2019

2018

€
-

0
0
0
0
0
30
50

0
90
486
97
78
115
0

765
0
987
91
0
100
0

Bankkosten
Groenvoorziening en kerstversieringen

-

138
636

186
479

143
465

Website jaarlijks onderhoud
Webhosting
St Doarpswurk
Jaarvergadering
Vrijwilligers
Kopieerwerk

-

0
134
15
0
115
257

65
131
15
322
228
7

0
119
15
327
0
361

Beeldenproject
Handjesproject

-

0
0

11114
589

0

Duurzaamheid
Biodiversiteit

-

255
37

259
0

0
0

AED
AED
AED
AED

-

0
64
0
0

0
64
0
138

1608
111
76
570

Uitje oost groningen

-

0

0

961

Diversen*

-

222

260

73

Saldo kas per 31-12-2020
Saldo bank per 31-12-2020

-

1595
7159

735
7021

88
16012

Totaal

€

10707

22479

22871

Activiteiten

-

Bosfeest
St. Maarten
Kerstviering
Dorpsfeest
Burendag
4 mei
Oudjaarsdag

aanschaf
verzekering en onderhoud
installatie en opening
cursus en training

* Diversen omvat:

- Representatiekosten bestuur
- Paasattentie
- Kerstattentie

Bijlage 4: Verslag Werkgroep Duurzaamheid 2020
In 2019 is de Werkgroep Duurzaamheid opgericht met als doel om
duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien voor ons dorp Nieuweschoot. Naar aanleiding van
de enquêtes en de 1 bijeenkomst aangaande duurzaamheid in 2019, heeft er op 8 januari
2020 een bijeenkomst plaatsgevonden waar de belangstellenden voor zonnepanelen hun
interesse konden tonen. Dit heeft ertoe geleid dat op 23 januari al de eerste panelen zijn
gelegd. Menigeen was versteld hoe snel dit project is gegaan. Bestuur PB: ”De werkgroep
heeft zeer voortvarend en goed voorbereid dit ingezet met als gevolg dit PRACHTIGE
RESULTAAT”. Uiteindelijk hebben meer dan 20 huishoudens een zonnestroominstallatie aan
laten leggen.
e

Als vervolg op de collectieve inkoop van zonnepanelen is er nog een bijeenkomst geweest in
het kader van de inzet van de bijdrage van Shell. Dit is de input geweest voor de werkgroep
om de verdere mogelijkheden te onderzoeken.
Belangstellenden voor een warmtescan konden zich opgeven, waarna de werkgroep foto’s
heeft gemaakt van een aantal woningen. De kwaliteit van de foto’s was helaas onvoldoende
om al een advies te kunnen verstrekken. Daarnaast was het door de milde winter niet
mogelijk om alle geïnteresseerden al te bezoeken. De gemeente heeft dit jaar de camera’s
nog niet opnieuw ter beschikking gesteld, maar als dit weer het geval is zullen we – na een
goede instructie van de gemeente – nogmaals warmtescans maken.
Mocht u vooruitlopend hierop al wel foto’s willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven en
zullen wij het materiaal digitaal beschikbaar stellen.
Op 1 juni heeft Shell het startschot gegeven voor de bouw van zonnepark Heerenveen-Zuid.
De zonneweide is in totaal 20 hectare groot en heeft een capaciteit van 14 megawattpiek.
Op 29 november 2020 is het zonnepark geopend en officieel in bedrijf gesteld. Naturalis gaat
de biodiversiteit op en rondom het park onderzoeken, zodat niet alleen groene stroom
wordt opgewekt, maar er ook een bijdrage geleverd kan worden aan de biodiversiteit.
Vooruitblik 2021
De Werkgroep is voornemens om in de loop van februari een motivatie in te dienen om in
aanmerking te komen voor een subsidie van het lokaal energie experimenten fonds. Dit
fonds is voor initiatieven die als groep een grote stap willen zetten in het opwekken van
duurzame energie. Het project zal bestaan uit het opwekken van energie gecombineerd met
de mogelijkheid tot opslag in een woning. Als hieromtrent meer bekend is zullen wij u
informeren over de kansen die deze ontwikkeling meebrengt voor ons dorp en u wilt
deelnemen in het project.
Daarnaast onderzoeken we ook nog de mogelijkheden van een collectief zonnedak.
Werkgroep leden zijn: Maurice Endeman, Dirk Jan Westra

Bijlage 5: Werkgroep biodiversiteit
Begin november jl. is de werkgroep ‘biodiversiteit’ gestart. Deze werkgroep is er gekomen n.a.v.
vragen van de leden bij de werkgroep ‘Duurzaamheid’. “We zijn een groen dorp en we willen hier
graag nog meer aandacht aan besteden”. In een enquête van de werkgroep ‘Duurzaamheid’ kwam
een vraag om je aan te melden voor de werkgroep ‘Biodiversiteit’. Hiervoor heb ik mij aangemeld.
In oktober waren er wegwerkzaamheden aan de Rotstergaastweg. Hierbij zijn alle bermen over de
kop gegaan en is er andere grond in de bermen aangebracht. Dit was eigenlijk het startsein van de
werkgroep ‘Biodiversiteit’.
Wat is nou eigenlijk biodiversiteit?
“Bio” betekent leven en “diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Het is belangrijk
dat we bijvoorbeeld niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen gras, maar ook
zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur (volgens biodiversiteit.nl).
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijv. voor zuurstof, de
afbraak van dode dieren en planten, de bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), dus
ook voedsel, bouwmateriaal, brandstof en grondstoffen.
Voortgang werkgroep
In november heb ik samen met Gerda Kalsbeek (voorzitter PB) en Ragna van Sonsbeek (gem.
Heerenveen) om de tafel gezeten om de mogelijkheden op gebied van biodiversiteit in het dorp
Nieuweschoot te bespreken. Vervolgens heb ik samen met Ragna een rondje gemaakt door
Nieuweschoot om open plekken/bermen te bekijken voor de eventuele ideeën in het
biodiversiteitsplan. Hier zijn globaal 3 ideeën uit ontstaan.
3 Ideeën:
Idee 1: het inplanten van verschillende bollen die veel kunnen betekenen als eerste voedselbron in
het voorjaar. Dit zal Nieuweschoot vooral in het voorjaar flink kunnen opfleuren. Deze bollen kunnen
in veel bermen geplant worden samen met de bewoners van Nieuweschoot en/of schoolkinderen.
Idee 2: het stukje gemeentegrond tussen de Rotstergaastweg en het Heidemeer kruidenrijker en
biodiverser maken. Bijvoorbeeld door het creëren van een bloemenweide, het planten van
fruitbomen, het maken van een insectenmuur, maar ook door het plaatsen van verschillende
nestkastjes. Hier kan een stukje bewustwording van biodiversiteit en educatie aan gebonden worden.
Er moet nog nagedacht worden over de concrete invulling.
Idee 3: een actie voor en door de inwoners van Nieuweschoot in hun eigen tuinen, waarbij rekening
kan worden gehouden met het type tuin en de wensen van de bewoners. Denk daarbij aan een
aantal pakketten afgestemd op voedsel, veiligheid en voortplanting van vogels en kleine dieren.
Bijvoorbeeld: een nestkastje met een bessenstruik, een egelhuisje en een rommelhoekje, water in de
tuin voor vogels en/of een insectenhotel met een bloemenmengsel.
Deze 3 ideeën zijn tot nu toe alleen nog maar ideeën wat uiteindelijk nog uitgewerkt moet worden
tot een plan. Maar deze ideeën kunnen ook nog aangepast en aangevuld worden door meerdere
inwoners van Nieuweschoot die zich natuurlijk nog mogen aanmelden voor de werkgroep.
De werkgroep bestaat op dit moment uit Cora v/d Molen, Annette v/d Meché en mijzelf. We zouden
het leuk vinden als er nog twee personen zijn die willen aanschuiven om samen met ons tot een nog
groener en biodiverser Nieuweschoot te komen. Aanmelden mag via het plaatselijk belang of
onderstaand telefoonnummer/e-mailadres. Natuurlijk zijn ideeën van inwoners van Nieuweschoot,
welkom.
Gerlinda Nijboer (06 13 08 10 96, gerlindanijboer@hotmail.com)

Bijlage 6: Jaaroverzicht activiteiten (onder voorbehoud Covid19)
-

Maart schriftelijke ledenvergadering
Zondag 18 april herdenking bevrijding
4 mei dodenherdenking kerkje Nieuweschoot
Juli bosfeest
Zaterdag 25 sept. Burendag
11 november St. Maarten optocht
Zondag 19 december kerstbijeenkomst

