
       JAARVERSLAG 2020/2021 
• Eerder is er al een nieuwsbrief uitgedaan met een verslag over 2020, zie ook op de 

website van de Veenletters 
  
 
Maart 2020 

       
In maart was onze jaarvergadering met als gastsprekers Gosse Jan Steendam over de 
Bodemdaling Fryslân.   

 
  
Maart 2020. 
 
Munnekeburen:  2020 een bijzonder jaar; het coronavirus zorgt voor een verandering in de 
wereld waar iedereen de gevolgen van heeft ondervonden. Daardoor hebben we afgelopen 
jaar veel zaken op de lange baan geschoven en uitgesteld. 

 
Op 4 mei 2020/2021 organiseerde PB de dodenherdenking bij de Zeedijk. Afgelopen twee 
jaar was het heel sober zonder publiek  alleen met een aantal genodigden. PB  heeft de 
rozen verzorgt. De wethouder en de kleinkinderen van de heer van Weelen hebben de 
kransen gelegd. 

 
Verkeer & Groen 
 
PB heeft in maart 2021 weer een schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is er veel 
rommel uit de bermen verzameld vooral langs de Lemsterweg  bij de visstijgers. De 
Gemeente heeft het vuil opgehaald. 
  
De digitale snelheidsmeter is in 2020 niet in onze dorpen geweest i.v.m. een defect 
apparaat. In 2021 heeft deze op 3 locaties gehangen in de dorpen . We concluderen nog 
steeds dat er veel te hard gereden wordt in onze dorpen.  Er zijn snelheden boven de 100 km 
gemeten. 

  
       Voetpad/ Scheenepad  
 
      Het  PB en de SOV hebben zich ingezet voor het onderhoud van het Voetpad  

met als resultaat  dat in 2021 de paden zijn aangepakt door de Gemeente en   
Staatsbosbeheer.       

 
  

Koningsdag 
 

       Dit jaar hebben we Koningsdag opnieuw samen met de JC georganiseerd dit was voor 
herhaling  vatbaar.  

  
 PB uitje 
 Dit jaar hebben we gefietst in de Veenpolder en hebben wat ondernemingen bezocht waar 

we wat gegeten en gedronken hebben.  
 

 
       Overige activiteiten 

Het gebruik van de publicatieborden verloopt goed er worden regelmatig borden gemaakt 



en opgehangen. Dit jaar is er 1 bord vernield en weer hersteld door Wolter Hof. 
PB heeft verschillende vergaderingen en bijeenkomsten (online)bezocht,  waaronder die van 
de Vereniging Kleine Dorpen, de deelnemersvergadering stichting Grote Veenpolder, 
gebruikersroep Rottige Meente en Brandemeer, overleg met de SOV, bijeenkomst van de 

       Gebiedsontwikkeling Rottige Meente, Warmte transitie, DOM enz. 
 
Door: 
Reinier de Jong, voorzitter 


