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Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 26 maart 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.
ALV op 22 mei
De Algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen wordt gehouden op donderdagavond 22 mei
2014 om 20.00 uur. Ook deze vergadering wordt gehouden in Brasserie De Canterlanden. Op de
agenda zullen onder andere staan het jaarverslag 2013, het jaarplan 2014, de jaarrekening en de
vaststelling van de begroting, de bestuurswisseling en natuurlijk het centrumplan.
Winkelcentrum
In de vorige nummers van de Einekoer schreven wij dat rond de jaarwisseling iedereen in
Gytsjerk het wachten beu was, rond het dorpscentrum. Dorpsbewoners trokken bij ons aan de bel
dat er een eind moest komen aan de lange periode van radiostilte. Er moest iets gebeuren met het
nu al jarenlang braak liggende dorpscentrum. Ontevreden dorpsbewoners organiseerden een
ludieke actie en plantten kerstbomen op de ‘dorre prairie’, zoals het centrum van Gytsjerk
smadelijk was omgedoopt. Een dorpsbewoonster publiceerde in de Einekoer een origineel
ontwerp voor een dorphuis, in de bibliotheek, dat zij eigenhandig had ontworpen. We hadden
spreektijd gevraagd in de gemeenteraad van eind januari. Maar eindelijk op 23 januari van dit
jaar kwam het verlossende woord uit Burgum. Het college van B&W van onze gemeente had
besloten dat er zo snel mogelijk begonnen moet worden met een plan voor nieuwbouw in ons
dorpscentrum! Hoewel iedereen nuchter reageerde - ‘eerst zien, dan geloven’ – begon toch ons
hart een beetje sneller te kloppen bij iedereen die Gytsjerk een warm hart toedraagt. Het woord is
nu aan de ondernemers en zij zijn daar achter de schermen druk mee bezig. We houden u op de
hoogte.
Ontmoetingscentrum
Omdat dit een belangrijk besluit was voor de toekomst van ons dorp, hebben wij als dorpsbelang
eind januari een brief huis aan huis verspreid. Het persbericht van de gemeente zat er bij en
daarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is en hoe dat in zijn werk zal gaan. In de brief werd de
rol van dorpsbelangen toegelicht. In die brief heeft u kunnen lezen dat dorpsbelang een vinger
aan de pols houdt over de voortgang van het proces in het winkelcentrum. Dorpsbelang heeft
aangekondigd dat zij u daarover, samen met de gemeente, regelmatig zal informeren. Het gaat
niet alleen om de bouw van een winkelcentrum. De gemeenteraad heeft in december 2012 een
motie aangenomen dat er in Gytsjerk ook een ontmoetingsruimte moet komen. Een speciaal
daarvoor gevormde commissie is bezig met een advies aan dorpsbelang over de verschillende
locaties daarvoor. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Samen met het college van
B&W zal hierover een kadernota worden opgesteld. Het proces moet door gaan, ook na de
verkiezingen op 19 maart aanstaande. Als u de brief en het persbericht niet gekregen hebt kunnen
we die alsnog aan u toesturen. Meldt U zich dan bij de secretaris van dorpsbelangen (zie boven)
Bining (binding)
In het huis-aan-huisbericht staat ook dat dorpsbelangen de komende tijd het woord ‘Bining’
centraal wil stellen. Wij willen bij de ontwikkeling van het winkelcentrum en een

ontmoetingsruimte nadrukkelijk aandacht besteden aan de samenhang in het dorp. Door het
ontbreken van faciliteiten is dit de afgelopen jaren vrijwel stil komen te liggen. Bij gebrek aan
oefenruimte worden toneelrepetities gehouden bij mensen thuis; er wordt gebiljart in een
buurdorp; vergaderingen worden gehouden in te krappe ruimtes; voorstellingen zijn afgelast en
bij de verkiezingen loopt iedereen in het stemlokaal elkaar lelijk in de weg. Het gaat er vooral
om dat het actieve leven in het dorp weer de ruimte krijgt. We willen dat de sociale binding, die
zo belangrijk is voor een dorp, weer terugkeert. Daarover willen wij graag met u van gedachten
wisselen over welke voorzieningen nodig zijn in een ontmoetingsruimte. Scholen toneel- en
buurtverenigingen, stichtingen, evenementen, commerciële organisaties die belang hebben bij
een ontmoetingscentrum in Gytsjerk - actief of slapend - worden hierover benaderd. Omdat ons
adressenbestand is niet helemaal up-to-date is, doen wij een verzoek om u ook actief aan te
melden. U kunt uw opmerkingen, vragen en suggesties direct bij ons kwijt. Als u mee wilt doen
aan deze gesprekken, neemt u dan contact op met de secretaris van dorpsbelangen (zie boven).

