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Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 30 april 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.
Ontwikkeling dorpscentrum
Er wordt door de ondernemers in Gytsjerk op een constructieve manier en in goede
samenwerking hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw dorpscentrum, binnen de
grenzen van het vastgestelde bestemmingsplan. Men is bezig om er iets moois van te maken en
we geven ze de ruimte en tijd om hier goed uit te komen. Dat is niet alleen in het belang van de
ondernemers, maar van ons allemaal!

Ontmoetingsruimte
In het vorige nummer stond dat het bestuur van Dorpsbelangen een speciale commissie heeft
gevormd die binnenkort advies uitbrengt. Verder willen wij de komende tijd het woord ‘Bining’
centraal wil stellen. 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 het dorp, weer terugkeert. Het
ontmoetingscentrum kan daarin een belangrijke rol spelen. Wij kondigden aan dat wij daarover
met u van gedachten willen wisselen over welke voorzieningen nodig zijn in een
ontmoetingsruimte. Er wordt een projectgroep gevormd die dit verder gaat uitwerken. Wij
vroegen ook of u zich actief wilt aanmelden. Onze oproep heeft ondertussen al een paar reacties
opgeleverd, maar dat kan nog steeds. U kunt uw opmerkingen, vragen en suggesties direct bij
ons kwijt. Als u mee wilt doen aan deze gesprekken of aan de projectgroep, neemt u dan contact
op met de secretaris van dorpsbelangen (zie boven).
Dorpsplattegronden Gytsjerk.
Zoals al gemeld is het informatiebord, dat bij het haventje/trailerhelling stond, verplaatst naar
een plaatsje meer in de luwte. Het is namelijk al de tweede keer dat het bord door de storm was
vernield. Daarom heeft het bestuur van Dorpsbelang naar een betere plek gezocht. Het bord staat
sinds 14 februari 2014 tegenover de oude Zuivelfabriek aan begin van de Rinia van Nautaweg,
naast twee borden die informatie geven over de bedrijven in Gytsjerk-Zuid. Lopend, fietsend en
met de auto is deze plaats prima en veilig bereikbaar. We hopen dat de infoborden een duurzaam,
zinvol leven tegemoet gaan. De andere twee borden met de dorpsplattegronden staan nog op hun
oude vertrouwde plek. De één staat er tegenover de Viersprong en de andere tegenover het
architecten bedrijf van de familie Dorenbos aan de Trynwalsterdijk.

