BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: Doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening. Dorpsbelangen Giekerk: 32.09.76.254

ALV verschoven naar dinsdag 20 mei
In verband met de Europese verkiezingen is de Algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen
verschoven en vindt plaats twee dagen eerder dan gepland, op dinsdagavond 20 mei 2014 om
20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Brasserie De Canterlanden. In deze Einekoer vindt
u de agenda en het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar. De overige stukken zoals het
jaarverslag 2013, het jaarplan 2014, de jaarrekening en de begroting kunt u vooraf toegestuurd
krijgen per e-mail of op papier. Bestellen telefonisch of per e-mail bij de secretaris (zie boven).
Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 28 mei 2014, ook in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail (zie boven). U hoort dan nader van ons.
Groot onderhoud aan de N361 – Trynwâldsterdijk
In het tweede kwartaal 2014 wordt groot onderhoud gepleegd aan de Trynwâldsterdijk, onder
andere ook in de buurt van Gytsjerk. De
rotondes in Gytsjerk worden van een
stroevere rode laag voorzien. Later dit jaar,
in het najaar wordt de fietsoversteek
Ryptsjerk veiliger gemaakt.
Oversteekplaats voor otters
Is het u al opgevallen dat er bij de Bouwe
Pet waarschuwingsbordjes langs dezelfde
weg staan? De otterpopulatie breidt zich
stevig uit sinds er een verbinding is tussen
de Grote Wielen en het OttemaWiersmareservaat. Helaas zijn er een paar
otters doodgereden. Er wordt met spoed
gewerkt aan een veilige oversteekplaats voor otters onder de weg door. Nieuws volgt.
11stedenwandeltocht 2014 - zie: www.elfstedenwandeltocht.nl
Al sinds 1946 wordt er een elfstedenwandeltocht georganiseerd in de week van Hemelvaart – 29
mei dit jaar. Dit jaar alweer tocht 68. De tocht duurt 5 dagen en is maar liefst 209 km. In het
begin was de tocht alleen mogelijk als je gebruikt maakte van slaapboten - tijdelijk omgebouwde
vrachtschepen. Het deelnemersveld is nu al 900 deelnemers. Je kunt per bus van finishplaats naar
startplaats, slapen in hotels en een warme maaltijd nuttigen. Je kunt voor 1 dag deelnemen of
lopen voor het brevet; schaatsen,fietsen en een zware wandeltocht. Mogelijk doen er dit jaar wel
acht ‘trochsetters’ uit de Trynwalden mee. Op de vijfde dag, zaterdag 31 mei, is het relatief een
makkie. Dan is de slotroute 29 km van Dokkum via Gytsjerk naar de Harmonie te Leeuwarden.
Om 14.00 moet iedereen binnen zijn om een prachtig, fijn gemaakt, elfstedenkruisje in ontvangst
te nemen. Omstreeks 9.30 komen de eerste, snelle, wandelaars Gytsjerk al binnen. Het zou
prachtig als de straten aan de route versierd zijn. Rond de Canterlanden is het altijd een fleurige
boel. Bij Brasserie de Canterlanden is er altijd muziek en - niet onbelangrijk - een Rode
Kruispost. Dus Rinia van Nautaweg en Canterlandseweg: graag de vlaggen uit!

Uitnodiging Ledenvergadering DoarpsbelangGytsjerk
Dinsdag 20 mei 2014 aanvang 20:00 uur in
Brasserie De Canterlanden te Gytsjerk.
We rekenen op uw komst!
---------AGENDA
1

Opening door de voorzitter

2

Vaststellen van de agenda

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

Notulen van de Ledenvergadering d.d. 10 april 2013(zie: Einekoer- mei 2014)

5

Jaarverslag 2013

6

Jaarrekening en balans van de Vereniging en van het Paadwizerfûns 2013
a) Verslag van de kascommissie
b) Decharge van het bestuur
c) Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie

7

Begroting en Jaarplan 2014
a) Begroting van de Vereniging en het Paadwizerfûns
b) Jaarplan 2014

8

Bestuursverkiezing
Bestuursleden: aftredend en niet herkiesbaar Rudy Adema. Voorstel (her)benoeming
bestuursleden: Mark Visser en Roy de Torbal

9

Winkelcentrum en ontmoetingscentrumGytsjerk

10 Rondvraag
11 gastspreker Trynergie
Sluiting (ca 22.00 uur)

Notulen van de Algemene ledenvergadering op woensdag 10 april 2013 om 20:00 uur in
Brasserie De Canterlandente Gytsjerk.

Aanwezig: Voltallig bestuur, dhr. J. v.d. Kooi (FNP), mevr. A. Tuinier (CDA), dhr. K. v.d. Linden
(GL), mevr. L. Efde (VVD), mevr. A Klompmaker (Kearn), mevr. R. Hoekstra en Dhr. A.
Hiemstra (Seniorenraad) en dhr. Andriesse (SWIM). Er waren ongeveer 30 leden aanwezig.
AGENDA
12 Opening door de voorzitter
Dolf Rodenhuis heette iedereen van harte welkom als voorzitter van het bestuur.
13 Vaststellen van de agenda
Toegevoegd aan punt 3. Centrumplan Gytsjerk
14 Mededelingen en ingekomen stukken












De heer Rodenhuis geeft een toelichting op het verloop van de discussie omtrent het
dorpscentrum en het vervolg na het verlies van de Viersprong als zalencentrum. Na de
raadsveergadering van 20 dec 2012, waarin duidelijk werd dat de gemeenteraad zich achter
het voorgenomen besluit van het college van B enW schaarde is er in januari 2013 vanuit
dorpsbelang contact geweest met wethouder Schippers en een tweetal ambtenaren. Hierin is
naar voren gekomen dat er plannen zijn voor een soberder winkelcentrum. Dit betekent dat er
een nieuwe supermarkt wordt gebouwd en dat het huidige winkelcentrum wordt opgeknapt.
Er worden geen woningen gebouwd. Verder is er misschien een mogelijkheid om in het
leegkomende pand van de supermarkt een ontmoetingscentrum te vestigen. In maart jl. is de
gemeenteraad op de hoogte gebracht over de stand van zaken. De gemeente heeft
aangegeven, dat er voor het stichten van een ontmoetingsruimte hooguit een éénmalige
bijdrage kan worden verstrekt. Er komt nog een onderzoek naar de financiële haalbaarheid.
Vanuit dorpsbelang is er een werkgroep opgericht met als leden dhr. A. Pot, dhr. T. Dijk, dhr.
J. Brouwer, mevr. T. Krijgsman en dhr. S. Belksma.
Voorzitter leest de Memo voor ter informatie betreft het Centrumplan. Dit centrumplan is ook
besproken in het tweejaarlijks overleg met B&W. Men is optimistisch over de vorderingen tot
nu toe en verwachten voor het zomer reces meer bekendheid te zijn.
Er zijn nog een paar aanmeldingen voor vrijwilliger voor de bediening van de AED
binnengekomen. Er zijn herhalingscursussen met op 1 avond een lotusslachtoffer.
De heer Nijholt gaat als vertegenwoordiger van Gytsjerk naar het overleg over de
Tegeltsjebrêge (er waren geen reacties via De Einekoer binnengekomen.
Er moet een nieuwe dorpsvisie voor Gytsjerk worden opgesteld. Daarnaast wordt er samen
met de andere dorpen uit de Trynwâlden een visie voor de Trynwâlden opgesteld. Daarbij
kan de visie van de gemeente een leidraad zijn. Zodat we beter voorbereid zijn op de
krimp/ontgroening of vergrijzing. Maar ook de gevolgen van de schoolnorm die mogelijk ook
gevolgen kan hebben voor de scholen in Giekerk
Het zwembad wordt momenteel gerenoveerd. Tot 2015 zal er geen wijziging in het beleid
over het zwembad komen. Wel worden er vrijwilligers en donateurs gevraagd.
Alle dorpen krijgen een koningslinde. De linde van Gytsjerk wordt geplaatst nabij de grote
steen bij de kruising Rinia van Nautaweg / Trynwaldsterdyk. Verder is er € 1.000,= van de
gemeente ter gelegenheid van de troonswisseling beschikbaar. De basisscholen krijgen een
sport- en spel pakket; tevens krijgen de basisschoolkinderen een ijsje aangeboden.
Het afgelopen jaar is werkgroep DuorsumGytsjerk opgericht. Dhr. v.d. Linden geeft een korte
toelichting. Er is nu een tweede actie waarbij zonnepanelen kunnen worden aangeschaft.
Verder wordt er een coöperatie opgericht, die als groene energieleverancier optreedt en werkt
zonder winstoogmerk.

15 Notulen van de Ledenvergadering d.d. 26 april 2012,
De notulen zijn gepubliceerd in de Einekoer welke omstreeks 1 april 2013 is verspreid.
Er zijn vragen naar aanleiding van de notulen van de vergadering 2012.
Dhr. Brouwer merkt op, dat fam. De Haan alleen eigenaar van de grond is, die bij de
bestaande winkels behoort. Verder zijn de voornaamste eigenaren WoonFriesland en de
gemeente.
Mevr. Olijve vraagt het is verlopen met de oproep voor het opruimen van het zwerfafval. De
heer Rodenhuis geeft aan dat er welgeteld één aanmelding is geweest. Ze vraagt of er
misschien een ludieke actie kan worden georganiseerd. Er bij de gemeente opruimmateriaal
beschikbaar. Een ieder kan dat zelf aanvragen. Ook kunnen de bewoners van Sa Leuk Hus
ook een rol spelen bij het opruimen van zwerfafval.
Dhr. R. van Dijk vraagt naar het plaatsen van een artikel in de Einekoer. De heer Rodenhuis
geeft aan, dat de Einekoer autonoom is en dat eventuele artikelen (kopij) bij het blad moeten
worden aangeboden.
16 Jaarverslag 2012
Het jaarverslag was op de tafels gelegd en voor een ieder een exemplaar om mee te nemen.
Er zijn geen vragen en verslag is goedgekeurd en vastgelegd.
17 Jaarrekening en balans van de Vereniging en van het Paadwizerfûns 2012
Deze lagen op tafel en voor iedereen zichtbaar. Penningmeester Pier Nijholt heeft een
toelichting gegeven.
7

Kascommissie
a) Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaand uit Mw. Hofstra en Dhr. Tjoelker hebben de financiële
stukken nagekeken en goedgekeurd en verlenen dan ook volmondig decharge.
d) Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie
Helaas zijn de leden van de kascommissie op deze avond verhinderd. Wel is er een
verslagje waarin de goedkeuring wordt toegelicht.
Mevr. Hofstra wordt bedankt voor haar inzet. Mw. S Greidanus Waling Dijkstrastrjitte 17
blijft nog een jaar lid van de kascommissie samen met de heer dhr. L Hoeksma, S.
Kloostermanstrjitte 30. Als reserve lid wordt mevr. Olijve uit de S. Kloostermanstrjitte78
benoemd.

8

Begroting van de Vereniging en het Paadwizerfûns
De begroting wordt toegelicht door de heer Nijholt. Het bestuur stelt voor om ondanks
een klein negatief saldo de contributie niet te verhogen. Mevr. Jensma doet een oproep
om het ledenbestand up-to-date te houden. In verband met de privacywet is het niet
mogelijk om alle nieuwe bewoners te benaderen. Via kerkbestand kunnen we soms
nieuwe bewoners benaderen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om zich aan
maar ook af te melden. Krijg je nieuwe buren meld deze dan aan.

9

Benoeming nieuwe bestuursleden
Een drietal bestuursleden te weten de heren Jaap Bakker, Geert Homan en Dolf Rodenhuis
zijn afgetreden en waren niet herkiesbaar. Alle heren worden bedankt voor hun tomeloze
inzet en krijgen een attentie voor hun bijdrage aan de belangenbehartiging van ons dorp.
Een drietal nieuwe leden heeft zich echter aangemeld om een bestuursfunctie te vervullen te
weten de heren Niels Tigchelaar, Edwin van der Grift en Harmen Bosma. Deze zijn dan ook
als nieuwe bestuursleden benoemd.

11

Rondvraag
Mevr. Bruins Slot vraagt naar de openingstijden van het zwembad. Hierover wordt door de heer
Andriesse van de vereniging SWIM een toelichting gegeven. Deze week wordt er een folder
verspreid in Gytsjerk over de openingstijden en wordt er een beroep gedaan op de inzet van
vrijwilligers. Ook bewoners van MoaiSeldsum en Avontoer gaan vrijwillig een bijdrage leveren.
Mevr. B van der Meulen: Er ligt veel extra troep doordat de riolering op de Canterlandsewei wordt
vernieuwd. Hierdoor wordt het uitzicht op de kruising Riemersmastrjitte / Canterlandsewei ernstig
belemmerd. De vraag is of deze spullen wat uit het `zicht` had gekund. Ook in het belang van
verkeersveiligheid op het kruispunt. Dhr. Rodenhuis zegt toe dit bij de gemeente aan te zullen
kaarten.
Dhr. Zijlstra: Overal in de bebouwde kom van Gytsjerk geldt een 30km/zone. Er wordt hier en daar
(bv Rinia van Nautaweg) veel te hard gereden. Dhr. Rodenhuis geeft aan, dat de er contact is met de
gemeente en dat deze bezig is met de aanschaf van matrixborden. De verkeersregels over
gelijkvloerse kruising en ongelijkvloerse kruising wordt besproken.
Dhr. J. Brouwer: Om de sfeer in het centrum te verbeteren stelt hij voor om hier een drietal
vlaggenmasten te plaatsen. Eén mast kan worden gebruikt voor de vlag van Gytsjerk, de overige twee
masten kunnen worden voorzien van een commerciële vlag. De heer Rodenhuis zal dit bij de
gemeente aangeven.
Dhr. Zijlstra Vraag voor een mogelijkheid om takken te kunnen storten om niet steeds naar Sumar te
hoeven rijden. Dhr. Rodenhuis geeft aan dat dit echter het gemeentelijke beleid is. Wel is er twee keer
per jaar de mogelijkheid om de takken naar de parkeerplaats bij het zwembad te brengen. Dit is
persoonlijk aan te vragen bij de Gemeente

12 Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering en nodigt iedereen uit
om te blijven voor het programma na de pauze.

Pauze
Thema: De natuur in eigen omgeving
Er is een lezing door de heer L. Boersma gegeven, ondersteund door fraaie foto’s.
De heer Boersma heeft een eigen website waar ook de nodige foto’s kunnen worden
bekeken.(www.lubbertboersma.nl).

