
Openbare besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

13-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman 

en Sandra van ‘t Hooge 

 

  

 

1 

 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Vaststelling wijzigingsplan Buorsterwyk 28 Lippenhuizen 

Het wijzigingsplan voor Buorsterwyk 28 in Lippenhuizen betreft het wijzigen 

van de bestemming 'Maatschappelijk' naar 'Wonen'. Het plan heeft als ontwerp 

ter inzage gelegen. Er zijn elf zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben er 

toe geleid dat de toelichting op het onderdeel parkeren tekstueel is aangepast 

en aangevuld met een parkeerbalans. U wordt gevraagd het wijzigingsplan 

"Buorsterwyk 28 - Lippenhuizen" gewijzigd vast te stellen en in te stemmen 

met de zienswijzennota. 

 

Besluit: 

1. Het wijzigingsplan "Buorsterwyk 28 - Lippenhuizen" gewijzigd vast te 

stellen. 

2. De zienswijzenota vast te stellen. 
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Vaststellen naam Jan Lomanleane voor het pad langs de Scouting Ba-ow en 

Tennisclub Lauswolt te Beetsterzwaag 

We hebben een verzoek ontvangen om het pad langs de scouting Ba-ow en 

tennisclub Lauswolt te Beetsterzwaag te vernoemen naar de in 2006 overleden 

kunstenaar en dichter Jan Loman. De Commissie naamgeving openbare ruimte 

adviseert het college om het verzoek in te willigen en het pad de naam "Jan 

Lomanleane" te geven. 

 

Besluit: 

1. De naam "Jan Lomanleane" vast te stellen voor het pad langs de Scouting 

Ba-ow en Tennisclub Lauswolt te Beetsterzwaag met als onderschrift "Jan 

Loman, beeldend kunstenaar en dichter, 1918-2006". 

2. De antwoordbrief aan de initiatiefnemer van "Jan Lomanleane" vast te 

stellen. 

3. De brief aan Plaatselijk Belang Beetsterzwaag - Olterterp vast te stellen. 

4. De brief aan Scouting Ba-ow vast te stellen. 

5. De brief aan Tennisclub Lauswolt vast te stellen. 
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Vaststellen straatnaam “Bosheuvellaan” op het terrein van zorginstelling Talant, 

locatie De Wissel te Beetsterzwaag (plandeel Beukenlaan) 

Zorggroep Alliade verzoekt ons om voor een nieuwe straat op het terrein van 

Talant, locatie De Wissel te Beetsterzwaag (plandeel Beukenlaan) de naam 

“Bosheuvellaan” vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. De naam “Bosheuvellaan vast te stellen voor een nieuwe straat op het 

terrein van zorginstelling Talant, locatie De Wissel te Beetsterzwaag 

(plandeel Beukenlaan). 

2. De brief aan Zorggroep Aliade vast te stellen. 
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Keuze gascontract 

De gemeente neemt deel aan de gezamenlijke energie inkoop in de Coöperatie 

Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF). De inkoop van aardgas volgens 

het huidige contract valt onder de sanctiemaatregelen tegen Rusland, maar 

hiervoor wordt waarschijnlijk een ontheffing verleend. De andere keuze is via 

zelflevering. De leden van de OVEF besluiten binnenkort, tijdens een extra 

algemene ledenvergadering (ALV) over het gascontract. Hierover is een mail 

ontvangen van de OVEF. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de mail van de OVEF over de extra algemene 

ledenvergadering (ALV) op 16 september. 

2. In de ALV van de OVEF te stemmen voor voortzetten van het contract 

Gazprom/Sefe. 

3. De medecontractanten na het besluit van OVEF te informeren per brief. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 

2022 (week 38). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Ellen van Selm 


