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1. Openbare voorzieningen
Winkelcentrum Gytsjerk
Voor de bewoners van Gytsjerk en Dorpsbelangen was 2014 een jaar van
afwachten rond het braakliggende dorpscentrum. De gemeente heeft in januari
2014 via een persbericht aangegeven wat de volgorde zou zijn om de plannen
in uitvoering te brengen.
De ondernemers hebben op
onze druk bezochte
jaarvergadering in mei 2014
een prachtig concept
ontwerp laten presenteren,
door architect Silvester
Adema. Hierna was het
afwachten op de
onderhandelingen tussen de
gemeente en de eigenaar van
het huidige winkelcentrum.
Door veel inspanning van de
gemeente heeft dit
uiteindelijk in januari
2015 tot een akkoord geleid
tussen de partijen, mede dank zij de meest betrokken politieke partijen. In
de jaarvergadering van Dorpsbelangen in 2015 kunnen de definitieve plannen
voor het winkelcentrum nu worden gepresenteerd. De verwachting is dat in
het voorjaar van 2016 de eerste fase van het winkelcentrum wordt geopend.
Ontmoetingsruimte
Eind 2012 nam de gemeenteraad een definitieve beslissing over wijziging van
de bestemming van zalencentrum De Viersprong. Daarna ging er een lang en
moeizaam proces van start rond de vorming van een nieuw ontmoetingscentrum
van en voor het dorp. Dorpsbelangen zette een commissie aan het werk, met
de opdracht om geschikte locaties te onderzoeken. De commissie heeft
diverse locatie onderzocht en met de gemeente besproken zoals het bestaande
en het nieuw te bouwen winkelcentrum; de Rabobank; de bibliotheek en het
ijsbaangebouw.
Het afgelopen jaar hebben er diverse overleggen met de gemeente en
Dorpsbelangen plaatsgevonden. Het uitgangspunt moest zijn dat de
bibliotheek mee moet worden getrokken in de ontwikkeling van de
ontmoetingsruimte. Tijdens dit overleg is het idee geopperd, dat het
zwembad ook een mogelijk geschikte locatie kan zijn voor de nieuwe
ontmoetingsruimte. De gebouwen van het zwembad zijn aan vervanging toe. Met
enige aanpassingen zou er meer ruimte gecreëerd kunnen worden voor een
bibliotheek en ontmoetingsruimte. De buurt rond het zwembad is inmiddels
geïnformeerd dat er een onderzoek naar de locatie uitgevoerd gaat worden.
Tijdens het onderzoek naar deze locatie zullen de diverse verenigingen in
het dorp wederom worden benaderd voor hun inbreng.
Het aller belangrijkste hierbij is dat de verenigingen gebruik gaan maken
van de ontmoetingsruimte zodat deze levensvatbaar wordt. De begroting voor
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de ontmoetingsruimte zal wel sluitend moeten worden om zelfstandig te
blijven bestaand. In de loop van het onderzoek naar de locatie zal ook
worden gestart worden met het opzetten van een stichtingsbestuur voor de
ontmoetingsruimte. De ontmoetingsruimte is afhankelijk van onze
dorpsbewoners. Dus als je verantwoordelijk voelt voor binding in het dorp
en affiniteit met het verenigingsleven, meld je dan hiervoor aan bij de
Vereniging Dorpsbelangen Gytsjerk doarpsbelangengytsjerk@hotmail.com. Wij
geven het dorp hiermee een positieve impuls!
Zwembad
Swim heeft in 2014 haar
opdracht met glans vervuld
en € 20.000 overhandigd aan
de gemeente: € 10.000 cash
en 10.000,—in
vrijwilligersdiensten. Op
zaterdag 25 april van dit
jaar is dat opnieuw
gebeurd.
Dankzij een anonieme gift
en bemiddeling van Swim is
het bad in de zomer van
2014 voorzien van een
zogenaamde ‘luie trap’. Dat
is erg plezierig, met name
voor de wat oudere zwemmers. Op haar website www.laattrynwaldenzwemmen.nl
publiceert Swim diverse sportieve activiteiten in en rond het zwembad. Een
nieuwsbrief kan worden opgevraagd bij info@laattrynwaldenzwemmen.com
IJsbaan
Het ijsbaanhokje is
grondig verbouwd, bijna
dubbel zo groot gemaakt
en goed geïsoleerd.
Helaas was er wederom
geen ijspret afgelopen
winter, maar de opening
van het nieuwe
ijsbaanhokje maakte wel
iets goed. Tijdens de
feestelijke opening in
april 2015 zat ook bij
de ijsbaan de sfeer er
dus echt goed in!
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Scholen
Voor de zomer 2014 is de door de beide scholen Ichthus en Thrimalda
verschillend naar de ouders gecommuniceerd
over de plannen voor een kindcentrum in de
dorpen. Dit heeft toe geleid dat er een
Ouderraad namens Dorpsbelang Giekerk is
gevormd met als doelstelling goede/juiste
procedure rondom de plannen van een
kindcentrum en als nevendoel om minstens
één basisschool in
Giekerk te behouden.
In september is er door PCBO, Fuore en Kinderwoud
een presentatie gegeven in Oenkerk over
ontwikkelingen in het onderwijs en het krimpende
leerlingenaantal in onze regio. Voorstel van de
schoolbesturen bleek 1 kindcentrum in de
Trynwâlden, waarin o.a. PCBO, Fuore en Kinderwoud
voor kinderopvang van 0-12 jaar gehuisvest zou
worden.
Vanuit alle dorpsbelangen in de Trynwâlden is nav van deze plannen een
gezamenlijke brief naar BW in Bergum gezonden. Inhoud van deze brief is
dat elk dorp vanwege de leefbaarheid graag 1 basisschool wil behouden.
Als na onderzoek blijkt dat dit op lange termijn niet haalbaar is. Zou
voor de huisvestiging van de scholen eerst gekeken moeten worden naar
Oenkerk en Giekerk. De Trynwâlden is groot genoeg voor 2 scholen. Ook op
lange termijn.

Vanuit de ontstane commotie over het kindcentrum is door de gemeente een
platform in het leven geroepen waarbij alle dorpsbelangen en MR/SR van
de zes scholen in Trynwâlden waren vertegenwoordigd. Dit platform is in
januari 2015 opgeheven. Een regiegroep, bestaande uit de gemeente, het
schoolbestuur van PCBO en Fuore en Kinderwoud, onder bepaalde
voorwaarden verschillende toekomstscenario’s voor huisvesting van de
scholen zal onderzoeken. Dit onderzoek (zie persbericht) loopt in 2015,
waarbij de ouderraad namens Dorpsbelang zitting in de
onderzoekscommissie heeft.
Paadwizers
Samen met Dorpsbelang Oentsjerk en Tytsjerk zijn er in Gytsjerk in 2013
drie infoborden geplaatst. Omdat de plaatselijke middenstand reclame heeft
gemaakt is de netto investering nagenoeg nihil. De borden zijn
onderhoudsarm en ‘hufterproof’. Er was wel stormschade. In januari 2014 is
een van de borden verplaatst naar een luwe plek: vanaf haven Dierenwinkel
Sikma richting oude zuivelfabriek een de Koarte Dyk. Hopelijk hebben we
daar minder last van stormschade. De twee andere borden staan bij de
Viersprong en aan de Trynwaldsterdyk tegenover architect Dorenbos.
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2. Leven in de brouwerij
Muziekspektakel Trynsrock (www.trynsrock.nl)
TRYN's ROCK is een zelfstandig, particulier initiatief waaraan vele
vrijwilligers uit Trynwâlden meehelpen om een geslaagde muzikale dag te
organiseren. Basis van het evenement is: artiesten en jeugdige
muziektalenten uit de Trynwâlden een podium te geven, om zich te
presenteren aan een breed publiek in een familiaire sfeer. Bij de derde
editie waren ca. 800 bezoekers. Naast TRYN's ROCK organiseren wij een
WINTERCONCERT op dezelfde basis, maar met medewerking van koren. TRYN's
ROCK heeft zich dit jaar verbreed met de partners: Cultureel Werk BOB
Oentsjerk en TRYNERGIE (duurzame energie coöperatie).
Dorpsfeest/braderie (www.dorpsfeestgytsjerk.nl)
Met veel succes is er op 21 t/m 23 augustus 2014 weer dorpsfeest gevierd.
In 2015 vindt het plaats op 20 t/m 22 augustus.
Spikertsjerk
Voor de kinderen is er in
de vakantieperiode op 13
t/m 15 augustus 2014 voor
de derde keer een prachtige
‘Spikertsjerk’
georganiseerd. Dit gebeurde
net als in voorgaande jaren
weer onder de paraplu en
met een financiële bijdrage
van Doarpsbelang. Ruim 100
kinderen deden mee. In 2015
gebeurt dit opnieuw, al
voor de vierde keer.

Sinterklaas
De organisatie en sponsoring van de Sinterklaasviering in de Trynwâlden is
een goede, nieuwe gewoonte. De commissie heeft wederom weer een geslaagde
intocht in Giekerk georganiseerd. In samenwerking met Brasserie de
Canterlanden en leden van Sabeare is dit wederom goed geregeld. Vanaf 2015
valt de commissie Sinterklaas onder het Dorpsbelang.
Oudejaarsfeest
Het oudejaarsfeest heeft na overleg met de gemeente in 2014 plaatsgevonden
in Oentsjerk en is goed verlopen.
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3. Leefbaarheid
Defibrillator
De aanwezigheid van de AED is van belang. Hij is in 2014 een maal ingezet.
Dorpsbelang organiseert elk jaar een AED (herhalings)les. Zo houden we de
vrijwilligers ‘up to date’. Bij de inzetten die er geweest zijn, zijn de
vrijwilligers gecomplimenteerd voor hun bijdrage. Dat betekent dat zij goed
geïnstrueerd zijn en wel degelijk nut hebben bij hun inzet. Ook mensen die
via hun werk een AED training hebben gehad kunnen zich aanmelden. De
herhalingslessen kunnen ze bij hun eigen organisatie blijven volgen. Zij
kunnen dan bij een calamiteit in eigen dorp ook opgeroepen worden.
(On)veiligheid Westerdyk (N361)
Nadat op de kruising Westerdyk in 2012 een ongeval met een dodelijk
slachtoffer viel te betreuren, was de situatie daar in 2013 in goed overleg
met Dorpsbelang door de
provincie al verbeterd. Er
zijn in 2014 extra
maatregelen genomen en de
situatie is er nu veel
veiliger geworden.
Verkeer in Gytsjerk
Er is gestart in september
2014 met een aantal
projecten: Rinia van Nauta
weg Noord en Zuid;
Canterlandseweg;
Trynwaldsterdyk;
Nieuwestraatweg; de N361
ter hoogte van de
Zuivelfabriek en het
realiseren / openstellen
wandelpad Atjebosk, samen met Pieter Woudstra. Op de Rinia van Nautaweg
zijn al obstakels aangebracht door middel van betonblokken; op de
Canterlandseweg is een oversteek gemaakt ter hoogte Van de Veen/Hiddema en
is daar het wegdek vernauwd. Op 19 maart was er een verkeersplein educatie
voor de basisschool groep 4, 5 en 6. Deze mooie en leerzame dag werd
gesponsord door SHELL en Veilig Verkeer Nederland. Aanwezig waren de
Thrimwalda- en Ichtusschool en It Kruired uit Molenend.
Otteroversteekstation
In de afgelopen jaren zijn er bij de N361 in Gytsjerk een aantal otters
dood gereden. Er zijn het afgelopen jaar door de provincie borden langs de
kant van de weg geplaatst die waarschuwen voor het gevaar van overstekende
otters. Helaas hebben de otters hier weinig aan!
Doordat er vanuit de provincie wordt gewerkt aan de Centrale As worden ook
de natuurgebieden die de binnen de Centrale As liggen bekeken. Er is uit
onderzoek gebleken dat de oversteek bij de N361 in Gytsjerk een groot
knelpunt is tussen de natuurgebieden onderling. Vanuit de provincie wordt
nu gekeken of er een geschikte oversteek gecreëerd kan worden onder de N361
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door. Deze oversteek zou geschikt moeten worden voor diverse soorten
dieren. Dorpsbelangen ziet hier het belang ook van in en is ook uitgenodigd
om deel te nemen aan de ontwikkeling van een nieuwe faunapassage. Er
bestaan wellicht ook mogelijkheden om de passage geschikt te maken voor
klein vaarverkeer. Gytsjerk zou door deze aanpassing niet meer het
einde/begin zijn van een vaarroute, maar een tussenstation. Hoe mooi zou
het zijn als het dorp ook beter te bereiken is voor de watersport of voor
het schaatsen in de winter. Dit zou een hele verbetering kunnen zijn voor
alle fauna in onze mooie natuurgebieden.
Zwerfvuil
Door te weinig belangstelling werd Himmeldei in Gytsjerk niet meer centraal
georganiseerd. Er zijn in 2014 belangrijke stappen gezet om hier
verbetering in te brengen. De gemeente ondersteunt initiatieven financiëel
en met het ter beschikking stellen van middelen om zwerfvuil op te rapen
(zie www.supportervanschoon.nl In 2015 worden er door Duurzaam Gytsjerk en
Groenkerk gezamenlijke acties uitgevoerd.

Duorsum Gytsjerk
De werkgroep Duorsum Gytsjerk is in 2012 opgericht. Er wordt goed
samengewerkt met ons duurzame buurdorp groenkerk.nl Dit heeft geleid tot de
oprichting van Trynergie en de actie voor opwekking van zonne-energie ‘Zon
van Tryntsje’. In 2015 volgen er nu acties om zwerfvuil aan te pakken en om
afval gescheiden in te zamelen onder de titel “Ho! Net yn’e KLIKO”.
Website Gytsjerk
In 2014 zijn er voorbereidingen getroffen en in 2015 zal er een nieuwe
website voor Gytsjerk online gaan. Op deze website zal informatie te vinden
zijn over het dorp Gytsjerk en omgeving, over wat er allemaal leeft en wat
er te doen is in ons dorp. Volg de Einekoer!
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4. Ontwikkeling Gytsjerk
In 2014 zijn er mede op initiatief van Gytsjerk werkafspraken gemaakt over
zaken die alle dorpen in de Trynwâlden aan gaan. Onder het motto ‘bining’
wordt dit in 2015
verder uitgewerkt in
overleg met
verenigingen,
stichtingen,
evenementen en
bewoners in Gytsjerk
over zaken die
spelen. Het gaat om
het bevorderen van
de leefbaarheid
Giekerk met behoud
van voorzieningen,
zoals het
ontwikkelen en
realiseren van het
centrumplan en de
directe omgeving;
behoud van het zwembad; de bibliotheek; het ontwikkelen van een
ontmoetingsruimte; zorg voor de basisscholen en het realiseren en behoud
van veilige verkeersituaties.
Trynergie
Op 3 februari 2014 is de Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden gestart, met
roepnaam Trynergie. Zij ging aan de slag met haar doelen, een transitie van
grijs naar groen en zelfvoorzienendheid voor de regio. De hoofdactiviteiten
van Trynergie zijn energie opwekken, leveren, besparen en bewustwording.
Allereerst het opwekken van energie; Us Zon van Tryntsje. In 2014 is er
80.000 kWh aan zonnepanelen geplaatst. Voldoende voor de
elektriciteitslevering aan 24 huishoudens plus een CO2
reductie van 55.617 ton per jaar. Ten tweede de levering
van energie. Op 1 juli is NLD Energie, ons eigen
noordelijk energiebedrijf, van start gegaan. Trynergie
begon met werven van klanten voor NLD, eind 2014 waren 21
Trynwâldsters klant van NLD Energie. Inmiddels is dit
aantal verdubbeld. Voor energiebesparing hebben alleen
voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Op 15 november werd Trynergie
feestelijk gelanceerd. Aansluitend was er een energiemarkt met informatie
over energie opwekken, -besparen en –leveren. Ca. 150 Trynwâldsters waren
er bij. Trynergie is bezig met een verkennend onderzoek naar grootschalige
energieopwekking in de Trynwâlden. Dit blijkt nog niet eenvoudig, door
‘tûkelteammen’ in wet en regelgeving.

