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Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 27 augustus en 24
september 2014, in Brasserie De Canterlanden. De maand juli is het zomervakantie. 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. U hoort dan nader van ons.
Druk bezochte jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 20 mei jongstleden werd onder
grote belangstelling door architectenbureau Adema een
presentatie gegeven over het te ontwikkelen nieuwe
winkelcentrum. Er werd ook informatie verstrekt over het
nieuwe ontmoetingsruimte. Aan beide wordt nu hard
doorgewerkt. De ondernemers zijn aan zet voor het nieuwe
winkelcentrum en Dorpsbelangen concentreert zich op het
nieuwe ontmoetingscentrum in Gytsjerk. Zij doet dat samen
met de gemeente en een speciaal daarvoor gevormde
projectgroep. Die bestaat uit 15 personen. Heeft u daar
suggesties voor of wilt u daar meer over weten, dan kan dat
tijdens het inloopspreekuur of via een e-mailtje.
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Bankje
De Gemeente heeft Dorpsbelang Gytsjerk gemeld, dat er een bankje door de Gemeente kan
worden geplaatst. Voorwaarde is dat omwonenden geen overlast ondergaan vanwege het nieuwe
bankje. Daarom een oproep: wie weet een mooie plaats voor een degelijke bank, waar de
omwonenden mee akkoord gaan. Geef uw voorstel door aan de secretaris van Dorpsbelang.
Groot onderhoud aan de N361 – Trynwâldsterdijk
In het tweede kwartaal 2014 is groot onderhoud gepleegd aan de Trynwâldsterdijk, onder andere
ook in de buurt van Gytsjerk. De rotondes in
Gytsjerk zijn 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 Ottema-Wiersmareservaat.
Helaas zijn er een paar otters doodgereden. Er
wordt met spoed gewerkt aan een veilige
oversteekplaats voor otters onder de weg door. Nieuws volgt.

