Verslag Ledenvergadering Plaatselijk Belang Nieuweschoot op dinsdag 07-05-2019
Aanwezig totaal 34 personen, waaronder 4 bestuursleden, leden van de politieke partijen ( Jan Julius
Buwalda PVDA, Goffe Walsweer VVD, Amarens Reitsma CDA), Willem Rogge Shell.
Aanwezig namens de Gemeente Heerenveen: Hans Broekhuizen wijkwethouder en Rick Heijmans
duurzaamheid.
Afwezig m.k.: Annie Stelma en Tine Vogel (secr.).
1. Opening
Voorzitter Gerda Kalsbeek opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De
vertegenwoordigers van de politieke partijen stellen zich voor.
Tevens een uiting van medeleven. Er is namelijk veel ziekte en achteruitgang van gezondheid van
bewoners in het dorp. Veel sterkte voor iedereen die dit aangaat. Ook sterkte voor Tine en haar
familie door het overlijden van haar man Sjirk. Dit heeft vreselijk veel impact voor het dorp.
2. Overzicht bestuurswerkzaamheden
Voorzitter Gerda Kalsbeek leest het verslag voor van de bestuurswerkzaamheden van Plaatselijk
Belang en de activiteiten in het dorp van het afgelopen jaar gemaakt door Tine Vogel.
3. Mededelingen
Mededelingen vanuit de gemeente door Hans Broekhuizen:
 Gemeente heeft korte lijnen met het bestuur van Plaatselijk Belang.
 De werkzaamheden bij de van Engelenvaart gecombineerd met het nieuwe fietspad zijn
afgerond. In overleg met enkele bewoners, die wonen aan de Van Engelenvaart, is het
fietspad iets anders aangelegd dan in eerste instantie de bedoeling was.
 Er komt in 2020 uiterlijk 2021 een nieuw plan voor onderhoud van de weg, daar staat de
Rotstergaastweg ook in.
 Binnenkort op 25 mei a.s. is er een informatiedag bij het Schoterhof.
 Het wijkteam is bezig met het Schoterpad.
 Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet. Dinsdag 14 mei a.s. 19.30 uur is er in
Katlijk een bijeenkomst over de omgevingsvisie. Iedere inwoner van de gemeente
Heerenveen is van harte welkom om deel te nemen.
 In Nieuweschoot is veel te doen: duurzaamheid, AED.
 Opgemerkt wordt hoe het zit met glasvezel aansluiting. De witte gebieden, dus huizen die
achteraf zijn gelegen etc. komen in aanmerking voor deze aansluiting. Kabelnoord wil 1300
huizen bekabelen. Dit kan pas doorgang vinden wanneer 60% meedoet.
Mededelingen Nieuweschoot:
 Er zijn vorig jaar 12 dorpsgenoten opgeleid om de AED te kunnen bedienen. Binnenkort volgt
er een uitnodiging voor de herhalingsles. Opgemerkt wordt de afstand,
“waarschuwingsstraal” voor het oproepen van hulpverleners. Deze ontwikkeling m.b.t.
afstand wachten we af.
 Joke en Adri stoppen met de Open Kerkendag. Dit jaar doen we niet mee.
 Dorpsfeest Oude- en Nieuweschoot is van 16 mei t/m 19 mei. Jolanda Swieringa stopt met
haar activiteiten binnen de feestcommissie. Zij neemt het programma van de feestweek met
ons door. Nieuweschoot neemt weer deel met een playbackgroep.









Het bosfeest van 15 juni a.s. gaat dit jaar niet door vanwege het overlijden van Sjirk. Dit is
reeds d.m.v. een briefje huis aan huis kenbaar gemaakt door de activiteitencommissie i.o.m.
Tine en de kinderen.
Opgemerkt wordt dat om deze reden de Hagepreek ook niet doorgaat.
Het “handjesproject” ’s middags voor de jeugd gaat wel door, op zaterdag 15 juni, bij de Stal.
Joke Scheper is afwezig en daarom geeft Gerda een toelichting m.b.t. het beeldenproject. Na
de informatieavond is er een informatiebrief huis aan huis bezorgd. Vervolgens is aan Natasja
de opdracht gegeven voor het maken van 2 beelden. Het programma van de onthulling
wordt toegelicht. Zaterdagmiddag 28 sept. a.s. op burendag vindt de onthulling plaats.
Dinsdag 16 juli a.s. tussen 10.00-11.00 uur wordt het beeld van Natasja, voor Nieuweschoot,
in brons gegoten. Dit vindt plaats in de gieterij in Groningen. Een ieder die daar heen wil kan
dit aangeven bij Joke Scheper, tel. 06 42 64 41 31, zodat we weten hoeveel er komen en
kunnen we kijken om even samen te rijden.
De burendag (avondgedeelte) wordt georganiseerd door fam. Attema en fam. Frederiks.
Met parkeren Thialf en Oud papier wordt veel geld gegenereerd. Er is behoefte aan meer
vrijwilligers voor oud papier op te halen. Siep Bosma meldt zich spontaan, Henk Swieringa en
Rein Yntema doen dit nu samen.

4. Notulen van 20 maart 2018
Verslag 20 maart 2018 wordt goedgekeurd.
5. Financiën
Arjan geeft toelichting op de jaarcijfers. De kascommissie Jan van der Heide en Isabella Zijlstra
hebben de stukken goedgekeurd. Jan van der Heide is aftredend, Jeen Landman stelt zich
beschikbaar. Opgemerkt wordt nog de burendagsubsidie van vorig jaar. Dit berust op een
misverstand in de communicatie.
6. Bestuursverkiezingen
Arjan Bakker is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, Maurice Endeman stelt zich beschikbaar.
Helaas is Maurice deze avond verhinderd te komen.
Hij begint vanaf oktober als penningmeester. Tot die tijd blijft Arjan het bestuur als penningmeester
ondersteunen.
7. Rondvraag en sluiting
Op de vraag van Jolanda of de notulen in het vervolg niet eerder kunnen worden verspreid wordt
positief gereageerd, afspraak: kort na de vergadering ontvangt een ieder de notulen.
Andries merkt op dat er veel oude dingen staan op de website. Gerda pakt dit op met Dieuwke om
het een en ander te bekijken en te updaten.
Hans Broekhuizen bedankt Arjan namens de gemeente voor zijn inzet. Arjan ontvangt namens de
gemeente een Posthuis bon voor twee personen.
8. Duurzaamheid in Nieuweschoot
De voorzitter geeft een inleiding op wat er tot nu toe is gebeurd.
Willem Rogge van Shell geeft een nadere toelichting op het zonnepark. Het betreft hier een “pilot”,
het 1e project. Bij doorgaan van dit park, stelt Shell max. 50.000 euro beschikbaar m.b.t.

duurzaamheid bevorderen voor Nieuweschoot. Er zijn informatie bijeenkomsten geweest. De 1e was
bij Jonker hydraulics en de 2e bij OTS. Het 1e plan van het zonnepark was groter in omvang. Samen
met de gemeente en landschapsbeheer is het nu kleiner geworden (15 ha) om het goed in het
landschap te laten passen. In november is de omgevingsvergunning ingediend. Deze vergunning is
verleend en de subsidie wordt aangevraagd. Deze zomer wordt toezegging van de subsidie verwacht
en eind dit jaar het besluit om te bouwen. Tijdens het project kwam aan de orde waarom
zonnepanelen op landbouwgrond te bouwen. Dit is om op korte termijn “meters” te kunnen maken.
Op de grond zit een optie en als alles doorgaat wordt het aangekocht. Hoe kunnen bewoners
meedoen? Daar zijn allerlei ideeën voor en over. Opmerkingen over schaduw van bomen op panelen.
Het is formeel Heerenveen-Zuid i.p.v. Nieuweschoot, hoe de 50.000 euro precies te besteden komen
ter sprake. Hoe zit het met de Rotstergaastweg: wordt de hele straat bedoeld of een deel vanaf het
bord Nieuweschoot? Voordelen bedrijven om zonnepark. Geen concrete plannen uit voortgekomen.
Shell levert aan het net.
Nieuweschoot
Rick vertelt over de rol van de gemeente, werkwijze en duurzaamheid. Het is de bedoeling de pilot
uit te rollen omdat iedereen in de toekomst van het Groningse aardgas af moet. Inwoners moeten
gezamenlijk keuzes maken i.v.m. warmte, isolatie etc. Het dorp duurzaam maken evt. lokale subsidies
aanbieden?
Er is een werkgroep Nieuweschoot opgericht, met bewoners die hier al mee bezig waren. De
volgende personen hebben hierin zitting: Lykele Buwalda, Dirk Jan Westra, Maurice Endeman en
Menno Dijkstra. Het is de bedoeling dat de werkgroep dit jaar plannen gaat maken en de bewoners
Nieuweschoot uit gaat nodigen en dat we samen tot een plan van aanpak komen voor
Nieuweschoot.
Methodes staan op een website i.o.m. werkgroep informatie avond(en) organiseren om keuzes te
maken: om energie te besparen.
Dorp duurzaam maken. Hoe wordt dit gezien? Warmtepompen om huizen te verwarmen is een
optie, naast zonnepanelen, windmolen, isolatie enz. Uiteindelijk beslist PB + werkgroep hoe het geld
besteed wordt. De werkgroep bereidt voor en nodigt inwoners uit om samen keuzes te maken.
Landelijke afspraken zijn, dat heel Nederland van aardgas af moet. Suggestie is eerlijk verdelen onder
iedereen.
Wordt vervolgd.
Gerda sluit af met dankwoord richting de politiek en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
inbreng.
Verslag,
Wupkea Ots

