Verslag Ledenvergadering Dorpsbelangen Gytsjerk op woensdag 17 juni 2015 in Brasserie De
Canterlanden te Gytsjerk.
Aanwezig zijn ruim 100 leden en belangstellenden, waaronder ook vertegenwoordigers van enkele
raadsfracties

1

Agenda wordt ongewijzigd behandeld

2

Thema: nieuwe winkelcentrum
Er wordt onder overweldigende belangstelling een presentatie gegeven door architect
Silvester Adema van het nieuw te bouwen winkelcentrum. Hij kondigt aan dat de
aanvraag voor een bouwvergunning nog deze week de deur uit kan en dat, als er geen
zonder tegenslagen volgen, de opening volgend jaar in mei kan plaatsvinden.
De gemeente gaat aan de slag met parkeer- en overige voorzieningen, die niet vallen
onder de bouwvergunning. Daaronder valt ook de aankleding van de Canterlandseweg.
Dhr. Adema raadt DB aan om dit zelf ook goed in de gaten te houden, de komende
maand.

Pauze
3

Mededelingen en ingekomen stukken


4

Notulen van de Ledenvergadering d.d. 10 april 2014 (zie: Einekoer- mei 2014)



5

Presentatie Vera Buwalda van het jeugdteam en Sandra Monsma van het dorpenteam
onder verwijzing naar www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl en naar
www.tichtbyelkoar.nl

Via de mail is een opmerking binnengekomen dat er is verleend voor 2013, dus niet
voor 2014.
Verslag wordt verder goedgekeurd.

Jaarverslag 2014


Voorzitter Harmen Bosma leest het jaarverslag voor en stelt voor om dit bij de
bibliotheek ter inzage te leggen.

6

Jaarrekening en balans van de Vereniging en van het Paadwizerfûns 2014
a) Verslag van de kascommissie: akkoord
b) Decharge van het bestuur is verleend
c) Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie: Nel Zuyderveld, Gytsjerkerhoeke 20.

7

Begroting 2015
a) Begroting van de Vereniging en het Paadwizerfûns vertoont een tekort van € 1650
b) Voorstel voor contributieverhoging €4 -> €6 wordt aangenomen

8

Jaarplan 2015
Verschillende onderdelen worden gepresenteerd met daarin o.a. aandacht voor de
campagne ‘Ho! Net yn’e Kliko’ (start: 18 september 205); de situatie rond de scholen, de
WMO, ontmoetingsruimte, bibliotheek en zwembad.







9

Opgemerkt wordt dat er op verschillende wegen in Gytsjerk veel te hard gereden
wordt en dat oversteken vaak niet veilig zijn. De voorzitter geeft als reactie dat Veilig
Verkeer Nederland op inspectie is geweest en dat ons dorp in zijn algemeenheid als
veilig wordt beschouwd. Dat neemt niet weg dat er verbeteringen mogelijk en nodig
zijn. Dhr. Reitsma wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid van dorpsbewoners.
Voorgesteld worden in dit verband Roy de Torbal, bestuurslid van DB voor verkeer,
vervoer en veiligheid en dorpencoördinator Siemon van der Meulen, voor vragen
richting gemeente Tytsjerksteradiel.
Per 1 januari j.l. berust de WMO bij de gemeente. Verwezen wordt naar de dorpenen jeugdteams. Voor eventuele klachten en ondersteuning wordt het voorstel
aangenomen om als DB lid te worden van een op te richten coöperatieve organisatie
rond de WMO, op initiatief van DB Oentsjerk.
Over de toekomst van de scholen wordt een enquête gehouden en de bewoners
worden opgeroepen om die ook daadwerkelijk ingevuld in te sturen.
Zowel de bibliotheek, het zwembad als het op te richten ontmoetingscentrum
Gytsjerk kampen met een exploitatietekort. Er is een commissie opgericht voor een
op te richten ontmoetingscentrum. Er is groot onderhoud nodig van het zwembad en
daarom is voorgesteld, als een van de mogelijke alternatieven, om een gecombineerde
voorziening voor alle drie te treffen. De voorzitter roept bewoners en verenigingen
op tot een actieve houding om e.e.a. mogelijk te maken.

Bestuursverkiezing
Bestuursleden die aftreden en niet herkiesbaar zijn: Pier Nijholt en Marijke Hiemstra. Pier wordt
gehuldigd en bedankt met een afscheidscadeau. Marijke is met vakantie, maar ook zij zij wordt
door de voorzitter als snel en accuraat bestuurslid, notuliste en beheerder van de AED bedankt
voor alle moeite. Het voorstel om Gerard Hooiring te benoemen wordt met applaus ontvangen.

10 Rondvraag


De melding van Douwe dat er geen richtingsborden meer staan voor fietsers die
komen uit de richting Dokkum/Mûnein wordt doorgegeven aan de bevoegde
instantie.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
Voor geïnteresseerden kunnen via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com deze notulen, het
jaarverslag 2014 en andere informatie opgevraagd worden.

