Jaarverslag 2015

1. Openbare voorzieningen
Winkelcentrum Gytsjerk
Voor de bewoners van Gytsjerk en Dorpsbelangen was 2015 een jaar van hoopvol afwachten hoe
het proces van de realisatie van het winkelcentrum
zou gaan verlopen. In de jaarvergadering van
Dorpsbelangen in 2015 zijn de definitieve plannen
voor het winkelcentrum
gepresenteerd.
De verwachting was
dat in het voorjaar van
2016 de eerste fase
van het winkelcentrum zou worden geopend, maar lopende het
bouwproces met diverse partijen met verschillende belangen bleek dit
langer te duren dan verwacht. In 2016 zal in juni worden gestart met
het bouwen van fase 1. Met nieuwjaar verscheen bij wijze van stunt
een groot bouwbord, waarop stond te lezen dat garage Olijnsma op
het braakliggende terrein nieuw gaat bouwen.
Voorzieningen ontmoetingsruimte/zwembad/bibliotheek
Gedurende het jaar 2015 hebben er diverse overleggen met de gemeente en dorpsbelangen
plaatsgevonden. Een van de uitgangspunten is dat de bibliotheek mee moet worden getrokken in
de ontwikkeling van de ontmoetingsruimte. In een gezamenlijk overleg met Dorpsbelangen en
gemeente is het idee geopperd dat het zwembad ook een mogelijk geschikte locatie zou zijn voor
de nieuwe ontmoetingsruimte. De gebouwen van het zwembad zijn namelijk 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. In mei is een werkgroep geformeerd waarin de
verschillende partijen zijn vertegenwoordigd: Dorpsbelangen, gemeente, bibliotheek, Swim,
Doarpswurk Raard en Dorenbosch Architekten. Eind december lag er een vlekkenplan klaar
waarin verwerkt de verschillende PVE’s (bouwkundige eisen aan de ruimtes) van de verschillende
partijen. Ook was er een raming klaar van de totale
bouwkosten. De verwachting is dat in 2016 de plannen
rondom de voorzieningen aan de bewoners kunnen
worden gepresenteerd en een advies door
dorpsbelangen aan de gemeente kan worden gegeven.
Zwembad
In de week van 16 t/m 19 juni 2015 werd er, sinds vele
jaren, weer een Zwemvierdaagse georganiseerd in het
Openluchtzwembad ‘De Sawn Doarpen’ met
medewerking van diverse lokale organisaties en
vrijwilligers. Ongeveer 75 deelnemers variërend in de
leeftijd van 5 tot 75 jaar hadden de keuze om 10, 20 of
40 baantjes per avond te zwemmen. Ieder jaar kunnen de inwoners van de Trynwâlden hun oude
boeken inleveren en andere weer kopen op de Boekenmarkt van SWIM! Ook over het afgelopen
jaar is de Stichting SWIM! Laat Trynwâlden Zwemmen er weer in geslaagd aan de aan haar
gestelde opdracht van de gemeente te voldoen. Er is € 10.000,- contant opgebracht door
sponsoren en meer dan 500 donateurs en € 10.000,- door de inzet van ruim 70 vrijwilligers vooraf
en gedurende het zwemseizoen.
Op de site www.sawndoarpen.nl en www.laattrynwaldenzwemmen.nl staat alle informatie en
nieuws over activiteiten in en rond het zwembad. Laat Trynwalden zwemmen is ook actief op
Facebook.
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IJsbaan
Helaas was er wederom geen ijspret afgelopen winter. De
opening van het nieuwe ijsbaanhokje in april 2015 na een
grondige verbouwing, was goed geslaagd en het was
bijna dubbel zo groot gemaakt en goed geïsoleerd. Bij de
ijsbaanclub zat ondanks het extreem warme weer in
december de sfeer er daarom nog redelijk goed in. We
wensen het dorp weer een ouderwets frisse winter toe!

Scholen
In oktober 2015 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel onderzoek gedaan naar de spreiding van
kindvoorzieningen in de Trynwâlden. De dorpen in Trynwâlden, waaronder ook Gytsjerk, hebben
te maken met bevolkingskrimp, afnemende leerlingenaantallen, verouderde schoolgebouwen,
invoering van het continurooster, leegstaande lokalen en krimpende budgetten. Dat heeft ook
gevolgen voor de aanwezige kindvoorzieningen. Hierover hebben de gemeente en betrokken
besturen van OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel, Kearn en Kinderwoud in een peiling de
mening van de bevolking gevraagd. Eind november ‘15 bracht de gemeente een nieuwsbrief uit
over de uitkomsten van de peiling. Deze nieuwsbrief heeft Dorpsbelangen geplaatst op
www.gytsjerkaktueel.nl.
In de nieuwsbrief stonden de volgende
resultaten: “In totaal heeft 24,8% van de
huishoudens in de Trynwâlden
meegewerkt aan de peiling, in Gytsjerk
reageerde 28,47% van de huishoudens.
De uitkomst op hoofdlijnen is dat de
inwoners van Gytsjerk hebben aangegeven een school in het dorp te willen houden.”
Dorpsbelangen Gytsjerk is blij met deze uitkomsten. Behoud van basisonderwijs in het dorp is van
wezenlijk belang voor de leefbaarheid van Gytsjerk. Een school zorgt voor binding, voor ‘mienskip’
in het dorp.
Het eindrapport, dat door bureau BCN uit Drachten is opgesteld, is samen met de bestuurlijke
visie van de betrokken besturen in mei ‘16 voorgelegd aan de Raad van Tytsjerksteradiel. De
dorpen in Trynwâlden krijgen de ruimte om
de conclusies uit het onderzoeksrapport
gezamenlijk verder uit te werken. Het
eindrapport zal jaarlijks worden bijgewerkt
in het Platformoverleg Onderwijs.
Dorpsbelangen
Het bestuur kwam in 2015 tien maal bijeen, zoals gebruikelijk op de laatste woensdag van de
maand. Daarnaast was er de algemene ledenvergadering op 17 juni, die een grote opkomst kende
in verband met het presenteren van de plannen voor het nieuwe (winkel-)centrum. Van de
maandelijkse inloop – de mogelijkheid voor inwoners om vragen te stellen en zaken bespreekbaar
te maken – werd in het verslagjaar maar een paar keer gebruik gemaakt. Het bestuur beraadt zich
dan ook op dit inloopspreekuur. De penningmeester Pier Nijholt beëindigde na acht jaar zijn
werkzaamheden en werd opgevolgd door Aleida Agema, die op de eerstvolgende ALV zal worden
voorgedragen. Naast het penningmeesterschap neemt zij ook de verslaglegging van de
vergaderingen voor haar rekening. Voor het overige bleef het bestuur ongewijzigd.
Het bestuur nam ook in 2015 deel aan diverse overleggen, zoals gezamenlijk overleg met andere
dorpsbelangbesturen en gezamenlijk overleg met de gemeente.
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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. Naast de vierde editie in mei, is er in december 2015 ook
het WINTERCONCERT georganiseerd 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)
Zonnig zomerweer en ouderwetse gezelligheid kenmerkten het dorpsfeest in Gytsjerk op 20 t/m
22 augustus 2015. Het programma bood veel variatie, voor ieder wat wils! Na de gemoedelijke
braderie en rommelmarkt
donderdagmiddag gaven Folkert
Hans en Sipke de Boer ’s avonds
een swingend optreden in de tent
zodat de sfeer er al meteen goed
in zat. Vrijdagochtend konden de
basisschoolkinderen van de Ichtus
en de Thrimwalda zich uitleven op
de stormbaan, een spellencircuit
en de vossenjacht. Het
enthousiasme van de vele
vrijwilligers evenaarde zeker dat
van de kinderen en de
spelochtend was dan ook een
daverend succes. De jeugd vanaf
12 jaar mocht zich ’s middags op
een gammele fiets een weg banen door een schuimparcours bij het schuimfietsen en voor de
ouderen was er Jeu de Boules. Op vrijdagavond barstte de tent zowat uit zijn voegen door de
menigte die genoot van de muziek van de fantastische band Stageline! Zaterdag ontmoetten jong
en oud elkaar wederom op een zonnig feestterrein. De jeugd vermaakte zich prima op de kermis
en in de tent zorgden De Suskes voor muzikale omlijsting. Ook zaterdagavond weer een volle tent
en een geweldige topband, Sesam speelde het dak eraf! En voor wie er nog niet genoeg van had,
was er zondag bij De Canterlanden als afsluiter nog een gezellig kleintje matinee. Al met al kan de
organisatie terugkijken op een zeer geslaagd feest!

Dit jaar in 2016 is het weer raak op 18 t/m 20 augustus.
Er is weer een optocht en het thema is dan de 90-ties.
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Spikertsjerk
In de laatste vakantieweek van de
basisscholen werd in augustus 2015 voor
de vierde keer Spikertsjerk, het spijkerdorp
voor de Trynwâlden georganiseerd. Meer
dan honderd en tien kinderen hebben zich
drie dagen lang kunnen uitleven in het
bouwen van allerlei kastelen. Vaak
gesteund door enthousiaste ouders of
grootouders verrezen prachtige
bouwwerken die samen met de bouwers op
foto zijn vastgelegd.

Deze foto’s werden op de afsluitende
zaterdag uitgereikt aan de deelnemers
tijdens een gezellig samenzijn met
kinderdisco, brandende vuurkorven,
rokende marshmallows en voor de ouders
een drankje en een hapje. Dit jaar werd
voor het eerst de traditionele
snelheidsrace van de zelfgebouwde
bootjes niet in de Sânsleat, maar in het
zwembad de Sawn Doarpen gehouden.

Sinterklaasintocht 2015 Gytsjerk
Zaterdag 21 november om 15.00 uur was het dan zover: in de haven van Gytsjerk kwam
Sinterklaas met zijn pieten in een speedboot en een praam aan. Clown Bogus deelde samen met
een zwarte piet vlaggetjes uit en verwelkomde Sinterklaas. Daarna mocht Sinterklaas
plaatsnemen op een sjees en werd hij naar de Canterlanden gereden. Het was erg jammer dat het
onderweg zo hard regende. In de
Canterlanden aangekomen vermaakt
Clown Bogus de kinderen en gaf hen een
moeilijke opdracht: een code raden voor
het recept voor heerlijke pepernoten.
Gelukkig lukte dat en konden de kinderen
de pepernoten proeven. En ze waren
inderdaad heerlijk! Sinterklaas kreeg
cadeautjes aangeboden door kinderen
van groep 1 t/m 4 van de beide
basisscholen. De kinderen hadden in de
week voorafgaand aan het feest een
schoen op school gekregen om te
versieren en in elkaar te zetten. Deze
schoenen vonden Sinterklaas en zijn
Pieten allemaal zo mooi dat iedereen er een mandarijn en een chocoladelolly in heeft gekregen.
Het was een gezellig feest, maar Sinterklaas en zijn Pieten moesten natuurlijk ’s avonds nog heel
wat huizen bij langs en daarom zwaaiden we hen om 16.30 uur weer uit.
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Evaluatie (tent)feesten met livemuziek in de Trynwâlden
Begin december zijn de (tent)feesten geëvalueerd met
de Verenigingen voor Dorpsbelangen in de Trynwâlden
en de organisatoren van de desbetreffende feesten. Het
gaat om de dorpsfeesten in Mûnein, Oentsjerk, Aldtsjerk
en Gytsjerk, de Eurowinterparty, het Lentefeest, Tryn’s
Rock, Gigantenfestival, Bierbosfeest en het
Oudejaarsfeest.
Rommelmarkten, wandel-/fietstochten, wielerwedstrijd,
kerstmarkten etc. zijn hier niet in meegenomen omdat
deze evenementen eigenlijk geen overlast veroorzaken.

Evenementenkalender Trynwâlden 2016
Hieronder vindt u een overzicht van alle evenementen met (live)muziek in de Trynwâlden voor het
komend jaar. De (live)muziek in horecabedrijven is niet opgenomen in de kalender. Raadpleeg
regelmatig de activiteitenkalender op de gemeentelijke website voor alle activiteiten (groot en
klein) in de gemeente.
1 januari

Eurowinterparty achter Brasserie de Canterlanden, Gytsjerk

26 maart

Lentefeest op het ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte, Gytsjerk

21 t/m 23 april

Dorpsfeest Mûnein op het veld aan de Klaas Rienewerfstrjitte

19 t/m 22 mei

Dorpsfeest Oentsjerk naast Stania State aan de Dr. Kijlstraweg

28 mei

Tryn’s Rock op het ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte te Gytsjerk

9 t/m 11 juni

Dorpsfeest Aldtsjerk op het schoolland aan de Van Sminiaweg

2 juli

Gigantenfestival op een weiland aan het Eysingapad te Aldtsjerk

18 t/m 20 augustus

Dorpsfeest Gytsjerk op ijsbaanterrein, Gytsjerk

29 oktober

Bierbosfeest op het weiland achter de Rengersweg 1, Oentsjerk

31 december

Oudejaarsmiddagfeest bij café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107, Aldtsjerk

31 december

Oudejaarsnachtfeest achter Brasserie de Canterlanden, Gytsjerk
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3. Leefbaarheid
Otteroversteek
De laatste jaren is er een aantal otters doodgereden op de Westerdyk (N361) nabij afslag Gytsjerk
richting Rinia van Nautaweg. Er zijn door de
provincie borden geplaatst die waarschuwen voor
overstekende otters. Helaas is dit niet de
oplossing om er voor te zorgen dat er otters en
andere diersoorten worden aangereden. In 2014
bepaalde de rechter dat overheden de
infrastructurele otterknelpunten moesten
aanpakken.
Gemeenten pakken de gemeentelijke wegen aan,
de provincie de provinciale wegen en het Rijk de
rijkswegen. Medio 2017 dienen er toereikende
oplossingen te zijn aangebracht. In Friesland zijn
er 4 oversteekplaatsen waar de Provincie Fryslân
aanpassingen dient aan te brengen. De
oversteekplaats over de N361 bij Gytsjerk is daar één van.
Eind 2014 is er een werkgroep opgericht vanuit Provincie Fryslân. In deze werkgroep zitten
vertegenwoordigers van de provincie (vanuit De Centrale As), It Fryske Gea, Van Hall, Gemeente
Tytsjerksteradiel, Wetterskip Fryslân, ecologische adviesbureau's en Dorpsbelang Gytsjerk. In mei
2015 zijn de eerste ontwerpen besproken en beoordeeld. Er is toen gebleken dat de verschillende
deelnemende partijen niet allemaal dezelfde uitgangspunten deelden. Dorpsbelang Gytsjerk heeft
zich erg ingespannen om een goede oplossing voor dit knelpunt te verkrijgen. In onze
overwegingen is meegenomen dat er voor
meerder diersoorten gebruik gemaakt kan
worden van de faunapassage, dat er een
mogelijkheid aanwezig zou kunnen zijn voor
kano's en wandelaars vanuit Gytsjerk richting
de Bouwe Pet. In de winter zou deze passage
mogelijk gebruikt kunnen worden door
schaatsers. Omdat de infrastructuur voor het
gemotoriseerde verkeer ook aangepast dient
te worden voor het aanbrengen van een
doorgang onder de weg heeft Dorpsbelang
Gytsjerk aangegeven dat het wenselijk zou zijn
om de afslag richting Gytsjerk ook aan te
passen, zodat het gemotoriseerde verkeer
meer afgeremd zou worden en er een
verkeersveiligere oplossing kan ontstaan voor
overstekende wandelaars en fietsers.
Gemeente Tytsjerksteradiel kon zich hier ook in vinden en heeft dit onderschreven richting
Provincie Fryslân. Provincie en gemeente zijn nu in goed overleg om te komen tot een meest
optimale oplossing voor de faunapassage. Doordat de het verkeer nu waarschijnlijk ook wordt
meegenomen in het ontwerp lijkt het ultimatum dat door de rechter is gesteld in het geding te
komen. It Fryske Gea heeft zich dit erg aangetrokken en is bereid om de kosten voor een
passende tijdelijke oplossing voor haar rekening te nemen. Hierdoor wordt alsnog aan de eis van
de rechter voldaan en zal een definitieve oplossing voor de faunapassage beter uitgewerkt en
afgestemd kunnen worden door de deelnemende partijen. Dorpsbelang Gytsjerk is erg blij met de
tot dusverre behaalde resultaten en voorziet een win-win situatie voor zowel de overstekende
diersoorten en de weggebruikers.
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Defibrillator
De aanwezigheid van de AED is van belang en het beheer is overgegaan van Marijke naar Gerard
Hooiring. Dorpsbelangen organiseert weer 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.
Verkeer in Gytsjerk
Na de start in 2014 met een aantal projecten, is er in 2015 aandacht besteed aan verschillende
wegenprojecten in Gytsjerk. Het weer openstellen wandelpad Atjebosk gebeurt in opdracht van
Dorpsbelangen door de nieuw opgerichte Stichting Cultuurlandschap Trynwalden o.l.v. Pieter
Woudstra. De Westerdyk (N361) is, nadat er in 2014 extra maatregelen waren genomen nu veel
veiliger geworden.
Zwerfvuil en Ho!Net yn’e Kliko!
In 2015 is door Duorsum Gytsjerk en Groenkerk gezamenlijk actie gevoerd voor
het voorkomen en beter scheiden van afval en het voorkomen en opruimen van
zwerfvuil. De gemeente ondersteunt initiatieven financiëel met het ter beschikking
stellen van middelen om zwerfvuil op te rapen (zie www.supportervanschoon.nl).
Met een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns werd de actie Ho! Net yn’e Kliko
gefinancierd. Het doel van de actie is in één jaar tijd 25 % minder afval in de
grijze container.
De campagne Ho!Net yn’e Kliko! startte op vrijdag 18 september, op dezelfde
dag dat de schoolkinderen van de vier basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk
zwerfafval inzamelden. Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagne-sticker op
hun grijze container te plakken. In het komende campagnejaar maakt iedereen met een sticker op
de KLIKO kans op een bijdrage van het
campagneteam aan de afvalstoffenheffing.
Een groot aantal mensen scheidt het afval
al heel goed maar toch blijkt uit onderzoek
dat in de grijze afvalbakken nog van alles
zit dat er niet in thuis hoort. Hierdoor
kunnen die grondstoffen niet meer
gerecycled worden en worden ze
verbrand. Het overgrote deel van het
verkeerd weggegooide afval bestaat uit
groenafval (GFT) en papier. Daarnaast
gaat het om textiel, elektrische apparaten,
Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas.
In het komende jaar gaan de dorpen de
uitdaging aan om deze zes soorten afval
niet meer in de grijze KLIKO te gooien. Voor deze soorten afval geldt voortaan: Ho! Net yn’e
KLIKO! Plastic, metaal en drinkkartons mogen de dorpsbewoners wél in de grijze kliko doen want
die worden achteraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald.
Onder de mensen die zich officieel hebben aangemeld voor de actie werd elke maand een loting
gehouden. Aan hen wordt een prijs uitgeloofd van €100. Martinus van der Meulen was in 2015 de
eerste prijswinnaar in Gytsjerk en hij doet enthousiast mee aan de actie. Het viel hem op dat er
nog maar weinig mensen mee doen met de actie. In een gesprek in de Einekoer ter ere van de
prijsuitreiking zegt hij hierover: “Je ziet meer containers met een 30 km sticker. Die zijn trouwens
ook heel nuttig want er wordt veel te hard gereden”.
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4. Ontwikkeling Gytsjerk en omgeving
Websites Trynwalden en Gytsjerk
In 2015 zijn er nieuwe websites online gegaan voor de Trynwalden www.trynwalden.nl en voor
Gytsjerk wwww.gytsjerkaktueel.nl Op deze websites is informatie te vinden over het dorp
Gytsjerk en omgeving, over wat er allemaal
leeft en wat er te doen is in ons dorp. Er worden
nu afspraken gemaakt over de link tussen die
beide nieuwe websites.
Dorpsvisie
De dorpsvisie “Moai sûnder wjergea” van
Gytsjerk - die overigens ook te vinden is op
onze nieuwe website www.gytsjerkaktueel.nl is aan vervanging toe. Mede op initiatief van
Gytsjerk zijn er ook werkafspraken gemaakt
over zaken die alle dorpen in de Trynwâlden
aan gaan. Onder het motto ‘Bining’ wordt dit in 2016 verder uitgewerkt in overleg met
verenigingen, stichtingen, evenementen en bewoners in Gytsjerk.
Trynergie www.trynergie.nl
De in 2014 opgerichte Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden met roepnaam
Trynergie had eind 2015 al 78 klanten. Op 24 november was er een
informatieavond voor verenigingen in de Trynwâlden. Wanneer leden van de
verenigingen energie afnemen van onze leverancier Noordelijk Lokaal
Duurzaam via Trynergie, krijgt de vereniging daarvoor jaarlijks een bedrag wat
zij kunnen besteden in duurzame doelen of leefbaarheid. De eerste was
volkstuinvereniging De Singelwrotters uit Gytsjerk.
Zorgcoöperatie TIRZA www.tirzatrynwalden.nl
In 2015 is Tirza opgericht, een coöperatie voor
zorg en welzijn in de Trynwâlden. Tirza wijst
mensen de weg die langdurig zorg nodig hebben
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Of als
dat niet meer kan in ieder geval in hun eigen
omgeving. Dat doet Tirza met een zorgcoach,
maar ook met ZorgThuis en kleinschalige
woonzorgvoorzieningen in de dorpen. Tirza werkt
samen met alle zorgverleners en het dorpenteam
van de gemeente en levert dus geen zorg, maar
zorgt voor zorg in de Trynwâlden.

Samenwerking Dorpsbelangen Trynwalden
Door Dorpsbelangen Gytsjerk zal in 2016 initiatief worden genomen om overkoepelende
onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer in een aparte commissie onder te brengen waarin de
verschillende dorpsbelangen van de Trynwalden zijn vertegenwoordigd en waarbij deze
commissie de krachten kan bundelen en een goede gesprekspartner van de provincie en
gemeente kan zijn.

