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Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Doarpsbelang is op woensdag 24 september 2014,
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.
Nieuw bankje in Gytsjerk
De gemeente heeft bij de ijsbaan een bankje moeten weghalen in verband met vandalisme.
Gytsjerk heeft hierdoor nog een bankje tegoed. Als er een nieuwe locatie is en omwonenden zijn
het daar mee eens, dan plaatst de gemeente daar het nieuwe bankje. Graag uw reacties, met een
geschikte locatie, naar de secretaris van Doarpsbelang (zie boven).
Vrijwilligers AED Gystjerk
Doarpsbelang Gytsjerk organiseert een laatste keer dit jaar een cursus AED (Automatische
Externe Defibrilator, die hangt bij de supermarkt in Gytsjerk en helpt bij het reanimeren van
iemand met een hartstilstand). De cursus is gratis en zal in de maand september plaats vinden.
De organisatie is in handen van Marijke Hiemstra. Heeft u belangstelling meldt u zich dan direct
bij haar aan door een e-mail te sturen naar mhiemstr@chello.nl.
Stand van zaken gemeenschapsruimte Gytsjerk
Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête eind 2012, waarbij velen zich uitspraken voor
het realiseren van een gemeenschapsruimte in Gytsjerk en ook aangaven daarbij op een of andere
wijze behulpzaam te willen zijn, is vanuit Doarpsbelang actie ondernomen. Er is een werkgroep
samengesteld die in overleg met DB, de gemeente Tytsjerksteradiel en diverse andere partijen
aan de slag is gegaan om een gemeenschapsruimte te realiseren. Het gaat hierbij niet om een
compleet multifunctioneel centrum maar een kleinere voorziening voor een vergadering,
toneeluitvoering, kaartclub en een inloopfunctie voor een kop koffie of een drankje.
Randvoorwaarde van de gemeente voor een bijdrage van hun kant is de mogelijkheid om
eventueel de bieb onder te brengen in de voorziening en om met een sluitende exploitatie te
werken. Een eventuele bijdrage zal eenmalig zijn, daarna moet de voorziening met eigen
middelen kunnen functioneren.
Februari 2013 begon, gestimuleerd vanuit de gemeente, het onderzoek om in de leegkomende
AH-supermarkt een gemeenschapsruimte te realiseren. Hiertoe werd een programma van eisen
opgesteld. Dit is een opsomming van de benodigde ruimtes, uitvoering van de verbouw,
afwerking en inrichting van de ruimtes. In de periode dat aan dit programma werd gerekend om
de totale kosten in beeld te krijgen, wijzigde de verhouding tussen de gemeente en de eigenaar
van het winkelcentrum, waardoor dit onderzoek werd gestaakt. Hierna werd eind 2013 de insteek
gekozen om bij de bibliotheek te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een
gemeenschapsruimte. In constructieve samenwerking met directie en medewerkers van de bieb is
gekeken of er in één vleugel van het gebouw, buiten de openingstijden van de bieb, het
programma van eisen kon worden gerealiseerd. Het was al snel duidelijk dat dit maar zeer
beperkt mogelijk was. Een vergadering beleggen in de bieb zou nog lukken maar wat grotere
bijeenkomsten, of een muziekavond met wat meer publiek bleek moeilijk te realiseren. Uit
exploitatieoogpunt gekeken konden de geschatte inkomsten de kosten van een
gebruikersvergoeding voor de bieb en de afschrijving van een aantal kleine investeringen om het
gebruik mogelijk te maken niet dekken. Ook met volledig werken met vrijwilligers was

exploitatie niet mogelijk. Na deze constatering heeft Doarpsbelang het standpunt ingenomen dat
nu een nieuw te bouwen accommodatie het doel zou moeten worden.
Op 1 juli jl. is er een overleg geweest met het college van B en W waarin deze richting is
besproken. Het standpunt van de gemeente was duidelijk. Onderzoek doen naar de haalbaarheid
van nieuwbouw onder de eerder genoemde voorwaarden was geen probleem, maar de voorkeur
heeft ons Gemeentebestuur voor het realiseren van een gemeenschapsruimte in een bestaand
pand. De werkgroep gaat de komende maanden deze beide richtingen verder onderzoeken.
Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. U kunt
zich daar ook opgeven als lid. Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige
kleurenfolder van Dorpsbelang. Op deze manier blijft het ledenbestand ook up to date.

