Verslag van de ledenvergadering van Doarpsbelang Gytsjerk op dinsdag 20 mei 2014 20:00 –
22.00 uur in Brasserie De Canterlanden te Gytsjerk.
Aanwezig: Voltallig bestuur, leden en vertegenwoordigers van politieke partijen VVD, FNP,
PvdA, middenstanders, buurtverenigingen en andere organisaties in Gytsjerk.
1

Opening en presentatie Centrumplan door architectenbureau Adema
Voorzitter Harmen Bosma opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het
is volle bak en er zijn ongeveer 120 leden aanwezig.
Het woord wordt gegeven aan Silvester Adema. Hij geeft toelichting op de presentatie van
het nieuwe winkelcentrum in Gytsjerk. Het gaat nadrukkelijk om de winkelpanden. De
plannen zijn nog heel pril maar wel verwachtingsvol en positief. Er kan nog niets gezegd
worden over een ontmoetingscentrum. Dat is een heel ander traject waar onder andere ook
Dorpsbelangen hard mee aan de slag is.
Na de presentatie konden er vragen gesteld worden. Hier en daar een kritische noot maar
de meeste reacties waren positief. Nu maar afwachten tot dat de kogel door de kerk is en
met tot uitvoering van het plan kan overgaan. Er zijn nog enkele hobbels te nemen.

Pauze
2

Vaststellen van de agenda
Na de pauze zij er ongeveer 40 leden bij de vergadering aanwezig. Er zijn geen wijzigen
wat betreft agendapunten en deze wordt vastgesteld.

3

Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken.

4

Notulen van de Ledenvergadering d.d. 10 april 2013:
De notulen zijn geplaats in de Einekoer. Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen
worden goedgekeurd en aangenomen.

5

Jaarverslag 2013:
Jaarverslag wordt voorgelezen door Marianne Dagelet. Zaken die dit jaar aan de orde zijn
geweest zijn: Centrum/ontmoetingsruimte, Swim, Muziekspektakel, Sinterklaas en
oudejaarsfeest, Spykertjerk, Leefbaarheid, AED Koningsfeest en koningslinde, Duurzame
speeltoestellen voor de scholen, Oversteek Ryptsjerk, Himmeldei, Visie Trynwâlden en
Gytsjerk, werkgroep Trynergie, Werkgroep ontmoetingsruimte en de website die
gebouwd wordt voor dorp Gytsjerk.

6

Jaarrekening en balans van de Vereniging en van het Paadwizerfûns 2013
a) Verslag van de kascommissie
Er is een advies gegeven over het verzekeren van de AED. Dat zou misschien
goedkoper kunnen. In overleg met andere dorpen in Trynwalden zullen we bekijken
wat er mogelijk is. De penningmeester geeft openheid van zaken betreft de
internetcriminaliteit waar wij door benadeeld zijn. De manier waarop dit aan de orde
wordt gesteld wordt gewaardeerd. Het is een hele nare ervaring. Gelukkig valt de
schade mee maar alle schade is een nadeel. Ook de Speeltuinvereniging die onder
onze financiën hangt heeft er nadeel van onder vonden. Door de kascommissie is het
advies gegeven deze vereniging zijn/haar eigen financiën te gaan beheren en niet meer
onder een rekening van Dorpsbelang te functioneren.
b) Decharge van het bestuur
Compliment voor de penningmeester die alles goed op orde heeft. Er wordt decharge
verleend voor het komende jaar
c) Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie
Nieuwe kascommissie wordt benoemd. Ljibbe Hoekstra en Froukje Olijve en als
reserve lid wordt Nel Zuiderveld benoemd. Sjoukje Greijdanus wordt bedankt en
ontvangt een kleine attentie.
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Begroting en Jaarplan 2014
a) Begroting van de Vereniging en het Paadwizerfûns
De penningmeester geeft toelichting en er zijn geen op- of aanmerkingen.
b) Jaarplan 2014
Centrumplan heeft alle aandacht. Ook voor de ontmoetingsruimte is men volop aan
de gang met een werkgroep van een tiental personen. Zij maken een inventarisatie en
proberen zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Alle plannen en ideeën worden
onderzocht en uitgewerkt. Het onderwijs is ook onderhevig aan nieuwe inzichten en
ideeën. Ook dat zal komende jaar niet aan onze aandacht voorbij gaan. Dorpsbelang is
alleen coördinerend en willen graag weten hoe de ouders tegen deze vernieuwing aan
kijken. Beide scholen in Gytsjerk zitten nog niet op één lijn. Het aantal kinderen is
nog altijd dalende, maar er kan op dit moment nog niets concreets gedaan worden. Na
de zomer is het goed om ouders, MR, OR, directeuren en gemeente bij elkaar te
hebben. Dan met zijn allen de situatie met elkaar door te nemen. De Zorg zal op ons
af komen nu de wet wijzigt. Dorpsbelang gaat ook kijken hoe deze wijzigingen
gestalte zullen krijgen in Gytsjerk. Er komt elke twee weken in de Aktief informatie
van de gemeente over de gang van zaken. De dorpsvisie moet komend jaar aan de
orde komen. In overleg met Oenkerk en andere dorpen van de Trynwalden is een
gezamenlijke visie geformuleerd. De voorzitters van alle andere dorpsbelangen
hebben hierover al constructief overleg. Leven in de Brouwerij zal opnieuw de

aandacht hebben en wij hopen dat met de komst van een ontmoetingsruimte de
leefbaarheid en saamhorigheid te vergroten. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe
website en de verwachting is dat die nog dit jaar de lucht in gaat.
8

Bestuursverkiezing
Bestuurslid die aftreedt en niet herkiesbaar is: Rudy Adema. Hij wordt na 8 jaar trouwe
dienst en vele werk voor de Traverse en verkeersveiligheid en alle andere werkzaamheden
bedankt voor de bewezen diensten en krijgt een kleine attentie aangeboden.
Voorstel voor (her)benoeming: Mark Visser en Roy de Torbal. De voorzitter geeft een
toelichting bij het plotselinge vertrek van Dhr. Edwin van der Grift, die tijdens de vorige
jaarvergadering benoemd is. Op voorhand is Mark Visser verwelkomd als versterking van
het bestuur. Met alle werkzaamheden die ons te wachten stonden en de ervaring van hem,
wordt Mark Visser nu ook officieel voorgedragen als bestuurslid. Ter vervanging van
Rudy Adema is Roy de Torbal voorgedragen. Beide heren worden geaccepteerd door de
vergadering en hiermee is het bestuur weer compleet.
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Rondvraag
Ale Tichelaar vraagt of de enquête die 2 jaar geleden gehouden is nu nog gebruikt kan
worden. Dat is het geval maar is hier en daar wel wat geactualiseerd. Men is met de
upgrading van deze uitkomst aan de gang.
Dhr. Zijlstra vraagt of er ook een stichting komt voor de plannen die er nu liggen. Men is
nu hard bezig om goed uit te zoeken welke bestuur en beheers mogelijkheden er zijn.
Dhr. Cees de Vries vraagt naar het paadje naar het benzinestation dat is afgesloten. Er
wordt op dit moment aan een bezwaarschrift gewerkt door Dhr. Pieter Woudstra om de
oude situatie te herstellen.
Dhr. Rijk van Dijk vraagt of het bord van bebouwde kom verplaatst kan worden. De
Nieuwe straatweg kan nu geen 30 km zone worden, dit tot groot ongenoegen van Dhr. van
Dijk en bewoners. Dit is al eerder aan de gemeente door dhr. van Dijk uitgelegd.
Misschien dat het nieuwe centrum Gytsjerk mogelijkheden bied omdat ook dan de
infrastructuur herzien moet worden en dan wordt dit probleem ook mee genomen.
Froukje Olijve (Thrimwaldaschool) vraagt of de scholen daar ook bij betrokken kunnen
worden.
Mw. de Vries vraagt waarom er geen strepen op de Canterlandseweg weg naar
Tegeltjesbrug kan komen. Bij mist zou dat veel veiliger zijn. De gemeente heeft al eerder
uitleg gegeven waarom dat niet kan. Daar zijn wetten voor opgesteld en daar kan niets aan
gewijzigd worden. Mw. De Vries kan zelf naar de gemeente toe stappen om dit aan de
orde te brengen.
Mw. Zijlstra vraagt zich af waarom alle bankjes door de gemeente weg gehaald worden.
Dat komt door de overlast van de jeugd waar omwonenden over klagen. Er wordt
opgemerkt dat er wel erg snel wordt toegegeven aan de grillen van de jeugd, wat jammer
is. Ook bij Atjebosk zijn vernielde bankjes. Nog met de gemeente in overleg hoe het nu
komt met de bankjes.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

