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Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 26 november 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. U hoort dan nader van ons.
AED, hoe gaat het in zijn werk?
Marijke Hiemstra legt uit, als coördinatrice, hoe het gaat als de AED vrijwilligers opgeroepen
worden als er een situatie ontstaat waarbij een AED nodig is. Bij een telefonische 1-1-2 melding
van een (mogelijke) circulatiestilstand worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee
ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu
automatisch geactiveerd. In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich
burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen
voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is
rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel
is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is.
Heb je ook een reanimatiecursus gedaan, via je werk of anders, en heb je je nog niet aangemeld
bij de AED vrijwilligers? Geef je dan op. Dat kan via een e-mail naar mhiemstr@chello.nl of
meld je aan bij Doarpsbelang Gytsjerk.
Oproep aan Hondeneigenaren in Gystjerk
Dit onderwerp moet alle hondenbezitters aanspreken. Alle honden hebben immers een baas. De
baas kan lezen en de hond niet. Als hondeneigenaar loop je een aantal keren per dag met de hond
door en rond het dorp. Dat is goed voor de conditie van de baas en de hond. Het zal ook met
grote regelmaat voorkomen dat de hond zijn/haar behoeftes doen. Dat is niet het probleem. Maar
wel dat de ontlasting blijft liggen daar waar die gelegd is door de hond. En daar wringt zich nu
de schoen. Terecht klagen de niet hondeneigenaren en andere wandelaars over de hondenpoep
die niet door de bazen opgeraapt wordt.
Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden, paarden en pony’s
1. De eigenaar of houder van een hond, paard en pony is verplicht ervoor te zorgen dat dit
dier zich niet van uitwerpselen ontdoet:
a. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van
voetgangers;
b. op een voor het publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak, speelveld of
grasstrook; c. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a
niet geldt.
3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
Aangezien een rondje door en rond ons dorp zijn er verschillende plaatsen waar het uit de hand
loopt. Daar kunnen alleen de hondeneigenaren iets aan veranderen. Als iedereen die zijn of haar
hond uitlaat poepzakjes meeneemt tijdens zo’n dagelijkse wandeling is het probleem opgelost.
Een excuus dat er weinig plaatsen zijn omdat poepzakje kwijt te kunnen kan er niet zijn want

iedereen heeft thuis een afvalcontainer waar dit zakje gemakkelijk in past. Zo’n zakje hoort zeker
niet in een rioolput. Dat verstopt de waterzuiveringsinstallatie enorm. Met alle problemen van
dien. Ook de hondenpoep oppakken met een kluit modder of een schepje en dan onder de
struiken van de bewoner werpen, dat kan echt niet! Uit het zicht is geen oplossing!
Laten we met elkaar Gytsjerk schoon houden zodat we allemaal ( geen of wel hondeneigenaren)
genieten van wat er is. Zodat we rustig kunnen wandelen zonder in de poep te stappen of langs
geurhagen te lopen. Waar ligt de meeste hondenpoep? Singel, Ruiterpad, voetpad langs de
IJsbaan en voetpad achter de Ichtusschool tussen de Waling Dijkstrastrjitte en Suder Spaerlaan.
Maar overal waar je goed kijkt zie wel een hondenhoop liggen.
Oproep aan hondeneigenaar: RUIM DE HONDENPOEP OP!!!!!
De gemeente Tytsjerksteradiel stuurde ons twee brieven over zwerfvuil en over het
oudjeaarsfeest, die wij u niet willen onthouden.
Zwerfafval

Onze gemeente heeft met succes een beroep gedaan op landelijk geld om iets te doen aan
zwerfafval. Tot en met 2020 krijgen wij jaarlijks een bedrag per inwoner. Het is een oproep aan
de dorpen, via de dorpsbelangen en wij pakken dit op samen met onze buurdorpen. Uiteraard
hoeft dorpsbelang dit zelf niet te regelen, het kan via dorpsbelang ook door vrijwilligers,
(buurt-) verenigingen of anderen worden uitgevoerd. Het enige dat wij vragen is een kort
overzicht wat er tegen zwerfafval wordt gedaan. Graag horen we voor 1 december of u een rol
wilt spelen bij het opruimen van zwerfafval. Mocht u meer informatie willen hebben neem dan
contact op met Joke Breembroek van de gemeente jbreembroek@t-diel.nl of met de secretaris
van dorpsbelangen in Gytsjerk.
Nieuws over het oudejaarsfeest
Afgelopen jaar was er voor het eerst een oudejaarsfeest in een feesttent in Gytsjerk. Zowel de
organisatie, de gemeente als de Verenigingen voor dorpsbelangen in de Trynwâlden waren zeer
positief over het verloop van het oudejaarsfeest. Het vuurwerk was prachtig en het feest met
livemuziek in de tent zeer geslaagd! Kortom, het is voor herhaling vatbaar!
De organisatie, bestaande uit Arjen Hiemstra van Brasserie de Canterlanden en Jurjen Boonstra
van Café It Wapen fan Fryslân, heeft aangegeven de komende jaarwisseling graag weer een
oudejaarsfeest voor de Trynwâlden achter brasserie de Canterlanden in Gytsjerk te willen
houden.
Vorig jaar was met de Verenigingen voor dorpsbelangen afgesproken dat het oudejaarsfeest zou
gaan rouleren tussen de vier dorpen (Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk en Mûnein), zodat de
omwonenden van de Canterlanden niet ieder jaar ‘belast’ zouden worden met het oudejaarsfeest
(bovenop de traditionele Eurowinterparty op 1 januari). De gemeente, dorpsbelang Gytsjerk en
dorpsbelang Oentsjerk hebben eind september overleg gehad met de omwonenden van de
Canterlanden om het voornemen van de organisatie kenbaar te maken en de reacties te peilen.
Niet alle omwonenden waren blij met het voornemen want als je zo dicht bij het feest woont, kun
je overlast hebben van de livemuziek. Voornaamste reden van de organisatie om het feest weer
achter de Canterlanden te houden is dat aan het organiseren van een feest op oudejaarsnacht de
nodige extra kosten verbonden zijn. Aan personeel, beveiliging en muziekband moet
bijvoorbeeld een extra toeslag worden betaald. De entreeprijs wordt bewust laag gehouden zodat
het feest voor iedereen betaalbaar is. De gemeente stelt een subsidiebedrag beschikbaar voor de
festiviteiten, maar die is niet kostendekkend. Omdat de feesttent ook voor de Eurowinterparty
gebruikt wordt, kunnen de kosten worden verspreid over beide feesten. Indien de tent rouleert,
kunnen de kosten niet gedeeld worden en kan het voor de organisatie niet uit. Extra subsidie van
de gemeente is niet mogelijk want ook bij de gemeente moet bezuinigd worden.

Gemeente en dorpsbelang hebben aangegeven blij te zijn met het initiatief van deze
ondernemers. Ze waarderen het zeer dat zij hun oudejaarsdag en -nacht willen opofferen. De
festiviteiten voorzien duidelijk in een behoefte. Ook worden er oudejaarsnacht nauwelijks nog
vernielingen gepleegd. De organisatie heeft onlangs de aanvraag voor het oudejaarsfeest
ingediend. Er zijn een paar veranderingen ten opzichte van vorig jaar. De feesttent komt weer te
staan op het terrein achter de Canterlanden, maar komt verder van de brasserie af te staan. Het
podium wordt omgedraaid zodat het geluid van de livemuziek richting ijsbaan gaat. Rond 00.45
uur wil de organisatie de inwoners van de Trynwâlden weer spectaculair (professioneel)
vuurwerk aanbieden op het ijsbaanterrein. Wie wil is daarna van harte welkom in de feesttent.
De feesttent wordt een tent van 30 bij 12 meter. De feesttent heeft dichte wanden en gaat om
01.00 uur open en om 04.00 uur dicht. Er is livemuziek van 01.00 tot 04.00 uur. Er komt weer
een groot hekwerk om het feestterrein. Binnen dit hekwerk staan voldoende toiletten. Bezoekers
moeten entree betalen om naar binnen te kunnen. Als ze eenmaal buiten het hekwerk zijn, mogen
ze er alleen weer in als ze opnieuw entree betalen. Er wordt gewerkt met polsbandjes. Bezoekers
van 18 jaar en ouder krijgen op vertoon van hun identiteitsbewijs een polsbandje om waarmee ze
alcohol mogen kopen. Het is verboden om aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verstrekken.
Alles wat in het zicht van het feestterrein ligt is de verantwoordelijkheid van de organisatie (zeg
maar het gebied ijsbaan - Albert Hein - Viersprong). Beveiligers zullen in dit gebied surveilleren.
Wat zich buiten dit zichtveld afspeelt (dus in de woonwijk) valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de organisatie. Tevens zijn er beveiligers in en rondom de tent. Verder
is er een groep vrijwilligers die de organisatie helpt.
De gemeente is voornemens om een vergunning te verlenen voor het oudejaarsfeest. Heeft u
vragen/opmerkingen over de organisatie van het feest? Dan kunt u contact opnemen met de
organisatie. Heeft u bezwaren tegen het voornemen van de gemeente om een vergunning te
verlenen voor het oudejaarsfeest? Dan kunt u die tot uiterlijk 14 november schriftelijk of per
mail kenbaar maken bij Gerda van der Let, de evenementencoördinator van de gemeente. Haar
mailadres is: gvanderlet@t-diel.nl. Wilt u liever anoniem reageren? Dan kunt u een mail sturen
naar dorpsbelang Gytsjerk.

