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Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 26 februari 2014 in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar dorpsgenoten hun klachten, wensen of voorstellen
aan het bestuur kunnen voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail (zie boven). U hoort
dan nader van ons.
Centrumplan
Het centrum van Gytsjerk houdt ons voorlopig nog wel bezig. Er zijn veel klachten geuit over de
lange radiostilte hierover. Daar is bewust voor gekozen om te kunnen onderhandelen. De
gemeente heeft fors geïnvesteerd in grondaankoop. Onbedoeld is er door die radiostilte echter
veel onzekerheid en onduidelijkheid opgetreden bij de dorpsbewoners. Daar willen we nu een
einde aan maken. Dat kan ook, want achter de schermen is er hard gewerkt aan een goede
voorbereiding. Dorpsbelangen heeft gesprekken gevoerd met alle belangrijke betrokkenen.
Iedereen vind dat er een leefbaar Gytsjerk moet komen en wil daar naar eigen vermogen ook aan
bijdragen. Dorpsbelangen heeft op basis van de gevoerde gesprekken een haalbaar en betaalbaar
voorstel ingediend bij de gemeente voor de realisatie van de noodzakelijke centrumfuncties, die
nu ontbreken in Gytsjerk. Daaronder rekenen we een nieuwe supermarkt, een dorphuis en een
zalencentrum. Die moeten gerealiseerd worden op een zodanige manier dat dit past binnen de
huidige financieel-economische omstandigheden. Daarom is er voor gekozen om zo goed
mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande voorzieningen en daar liggen kansen, die w
moeten aangrijpen. De insteek van Dorpsbelangen is dat er op een constructieve manier met alle
betrokkenen wordt samengewerkt. Over de aanpak moet duidelijke voorlichting bedreven. De
bewoners van ons dorp moeten ook in staat gesteld worden om hun inbreng hierbij te leveren. U
hoort zo spoedig mogelijk wat de gemeente vindt van onze voorstellen en hoe zij die gaat
realiseren. Meer informatie verkrijgbaar bij de secretaris van Dorpsbelangen.
Zwerfvuil
Tijdens een druk bezocht inloopspreekuur van Dorpsbelang in de Canterlanden kwam onder
andere ook de ergernis naar voren over de rotzooi in ons landelijke Gytsjerk. Een idee/tip van de
inspreekster was het promoten van opruimploegen, zoals bij sommige sportverenigingen ook al
gebeurt. Dit deed denken aan de bloembollenactie van onze gemeente. In het najaar van 2013
kregen vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het inzamelen van zwerfvuil een zakje met
bloembollen aangeboden van de gemeente. Een jaar of drie geleden kon er een prachtige
‘vuilgrijper’ worden ontvangen, als men zich als vrijwilliger aanmeldde bij de gemeente.
Hierover stond een artikel in Actief. Deze prikker werkt prima en kan nog steeds worden
aangevraagd, ook in 2014. U kunt bij de balie in ons
Gemeentehuis een ‘vuilgrijper’ afhalen en uw naam en
adres wordt dan genoteerd als vrijwilliger. “Vele handen
maken licht werk”. Samen met anderen met de prikker op
stap is wel zo gezellig. Het is fijn dat de gemeente deze
initiatieven positief waardeert. Alhoewel natuurlijk
iedereen zijn troep moet blijven opruimen houdt
Dorpsbelang zich aanbevolen voor groepsinitiatieven rond
zwerfvuilinzameling, al dan niet samen met andere
instellingen. Tips hierover graag ook melden bij de
secretaris van Dorpbelangen.

Goed bewegen
Ook in 2014 zou je ten minste een half uur per dag goed moeten bewegen (zwerfvuilinzameling
kan daar ook bij horen!) Er wordt overdag en 's avonds heel wat gewandeld in en rond Gytsjerk.
Het is soms druk met lampjes en reflecterende hesjes op Singel, Gytsjerksterhoeke en niet te
vergeten op het Ruiterpad. Er bestaat een organisatie die ook in de winter (oktober tot april)
wandeltochten organiseert, op de zaterdag. Deze tochten zijn prima georganiseerd en vinden
plaats in landelijke, natuurgebieden in Friesland, Groningen en Drenthe. De tochten worden
georganiseerd door een vereniging die zijn oorsprong heeft gevonden in Lekkum. De naam van
de club is de vereniging van Friese Lange Afstandlopers; check www.flal.nl maar eens. Bij het
kopje programma weet je waar de tochten in 2014 zijn. Zoals de naam van deze organisatie al
aan geeft zijn de wandeltochten meestal lang zijn. Het begint bij 25 kilometer. De starttijd is rond
9.00 op zaterdagochtenden. De kosten bedragen maar € 3,50 en je ontvangt geen medaille. Voor
degenen die zich voorbereiden op langere, meerdaagse tochten is het natuurlijk ook een goede,
gezellige voorbereiding.

