
 

 
 

Wat Dorpsbelangen Gytsjerk wil bereiken is het volgende:  
 
1. Verbindende rol DB in Gytsjerk en in de Trynwâlden  
2. Uitvoeren van een beperkt aantal, concrete en kansrijke projecten   
3. Gerichte, uniforme communicatie i.s.m. Einekoer en Trynwalden Online 
 

Huidige speerpunten  - waar werken wij op dit moment aan? 
- ontwikkeling multifunctioneel centrum Gytsjerk – herinrichting centrumgebied – 
verkeersonveilige situaties – ontwikkeling communicatiebeleid – hernieuwde dorpsvisie – 
samenwerking met de dorpen om ons heen – locatie bushaltes Gytsjerk – ondersteuning 
evenementen – duurzaamheid - basisscholen 

 
In 2017 wordt dit op de volgende manier concreet gemaakt: 
 
1. Verbindende rol DB in Gytsjerk en in de Trynwâlden 

Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen iedere maand. Tijdens deze vergaderingen 
worden zaken behandeld, die actueel zijn en het bestuur beoordeelt of er op een zaak actie 
ondernomen moet worden. Overleg met diverse verenigingen en belangenverenigingen en 
dorpsbewoners in het dorp gebeurt niet structureel. De communicatie kan een stuk beter en daar 
wordt in 2017 aan gewerkt (zie punt 3). Het bestuur neemt zich voor tijdens iedere reguliere 
bestuursvergadering aandacht te besteden aan wat men in het dorp met ons wil bespreken. 

 
Het bestuur van DB is onderbezet. Dat is een chronisch  en toenemend probleem, net als in veel 
andere dorpen. De voorzitter heeft aangekondigd dat hij niet gaat voor een tweede termijn. Er 
wordt actief en gericht gezocht naar nieuwe b-leden - liefst ook dames! -maar mocht dit 
onverhoopt  onvoldoende lukken, dan moeten er taken worden afgestoten en is er een 
alternatieve aanpak nodig. Op de ALV van 11 mei 2017 zal DB dit dilemma aan haar leden in het 
dorp presenteren.  

 
Samenwerking met de ons omringende dorpen in de Trynwâlden is en wordt steeds 
belangrijker. Er zijn veelbelovende, gezamenlijke initiatieven, zoals St. Cultureel Erfgoed 
Trynwâlden; Trynergie; TIRZA; Trynwâlden Online; de nieuwe Stichtingen ‘Trynwâlden 
op de kaart’ en ‘Cultuurlandschap Trynwâlden’; de zakenclub; de zorgboerderijen en 
sinds kort ook de gezamenlijke aanpak van het dienstencentrum Heemstrastate. Dit 
stemt hoopvol voor de samenwerking met de buurdorpen, vanuit een gezamenlijke visie. 
Organisatorisch kan en moet er nog veel verbeteren en ook daaraan wordt in 2017 
samen met de andere dorpen nadrukkelijk aandacht besteed. Het structurele overleg met 
DB Oentsjerk is inmiddels hervat en zal in 2017 een vervolg krijgen. Ook ten aanzien van 
de ontwikkeling van een dorpsvisie is met het DB Oentsjerk de intentie uitgesproken in 
gezamenlijkheid een dorpsvisie te ontwikkelen. 
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2. Concrete en kansrijke projecten  
We lossen knelpunten in het dorp altijd heel pragmatisch op. Werkende weg realiseren wij 
projecten en vormen en versterken wij onze ‘dorpsvisie’. De voortgang wordt gecheckt in de 
maandelijkse bestuursvergaderingen. Verbetering hiervan is mogelijk en ook zeer gewenst, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van vacatures en het vormen van aparte, zelfstandige  
projectgroepen.  
 
Voorbeelden van (lopende) projecten zijn:  
 
a. De bouw van het winkelcentrum is na extreem veel geduld en volhouden uiteindelijk 

wonderbaarlijk goed gelukt. Aandachtspunt voor DB is de herinrichting van het centrum.  
b. De ontwikkeling van een nieuw, multifunctioneel ontmoetingscentrum heeft forse discussies 

opgeleverd met gemeente, omwonenden en locatiebeheerders. We zijn nu in een nieuwe, 
constructieve fase terecht gekomen, waarin iedereen goed samenwerkt voor de realisatie 
hiervan, bij het zwembad (vacature en subsidie-kansen!).  

c. Een kwestie die in 2017 en mogelijk ook daarna extra tijd en aandacht zal opeisen is de 
reorganisatie van het dienstencentrum Heemstrastate. Een grote zaal en bijv. een 
muziekschool voor de Trynwâlden is zeer gewenst. DB neemt deel aan de projectgroep 
Heemstrastate en zal ook in 2017 haar bijdrage hieraan blijven leveren. (vacature). 

d. Gytsjerk doet als dorp (nog) niet actief mee aan KH2018. Bekeken moet worden of er 
initiatieven zijn die in dit verband extra aandacht behoeven, zoals Tryn’s Rock, de Stichting 
‘Trynwâlden op de kaart’, Sa Leuk Hûs en een nieuwe zorgboerderij aan De Singel (kortsluiten 
met de initiatiefnemers). 

f. Afspraken met de gemeente over verkeer en vervoer zijn dringend nodig, zoals ook wordt 
gepresenteerd door dorpsstyliste Hieke Joosten op de ALV van 11 mei 2017. De 
busverbinding/-halten in het dorp, de verkeerssituatie op De Singel, de fietsoversteek op de 
Canterlandseweg en de verkeerssituatie op de Trynwâldsterdyk hebben de hoogste prioriteit 
(vacatures en subsidie-kansen).  

g. Behoud/herstel van landschapselementen zoals het wandelpad naar/door It Atsjebosk, het 
fiets-/wandelpad langs De Singel en het ruitermenpad i.s.m. de door Pieter Woudstra opgerichte 
Stichting Cultuurlandschap Trynwâlden. 

h. Bestendiging van de resultaten van Ho! Net yn’e Kliko ook tegen de achtergrond van het te 
ontwikkelen gemeentelijk grondstoffenplan. We willen dit bereiken door actief inschakelen en 
ondersteunen van scholen, bewoners en middenstand i.s.m. Groenkerk. Voorstellen zijn de 
jaarlijks te organiseren zwerfvuilacties met de scholen; voorziening voor gescheiden inzameling 
van m.n. tuinafval (vm. Praktijkschool?) en een Repaircafé i.s.m. Sa Leuk Hûs; Winkel fan Tryn; 
het MFC en/of Heemstrastate (vacatures en projectgroepen). 

i. Duurzame energievoorziening i.s.m. Trynergie (bijv. zonnedak Sikma) en 
klantenwerving (bijv. via VTV De Singelwrotters) 

j. KEaRN en de problematiek van hangjongeren en vandalisme (vacature in de WMO 
raad). 
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3. Communicatie  

Een vraag die speelt is hoe de communicatie tussen DB en de buurten, verenigingen en 
initiatiefnemers in en rond Gytsjerk verbeterd kan worden. Er moet voldoende contact, 
uitwisseling en verbinding zijn op een moderne, uniforme en voor iedereen toegankelijke manier.  
 
De volgende maatregelen kunnen hierin voorzien: 
 
a. Einekoer, DB en Trynwâlden Online werken beter onderling samen via de nieuw opgerichte 

en goed bezette werkgroep communicatie Er komt een communicatieplan met daarin 
opgenomen de gezamenlijke doelstelling, agenda, lijst van deelnemers en een netwerk van 
correspondenten en de contactpersonen van buurt- en straatverenigingen en initiatieven in 
Gytsjerk.  

b. Het beheer van onze website is in 2016 vastgelopen en mede daardoor is bijv. de actie Ho! 
Net yn’e Kliko! in ons dorp niet optimaal verlopen en viel de opkomst op onze ALV in 2016  
tegen. Er is door het bedrijf Basticom een voorstel gedaan voor een door haar gesponsorde, 
nieuwe website van DB Gytsjerk. Die wordt automatisch gekoppeld aan Trynwâlden Online. 
Bert Stortenbeker is onze nieuwe webmaster (besluit op ALV afwachten) 

c. De Einekoer, internet en de digitale Nieuwsbrief voor Gytsjerk (er waren al 100 abonnees!) 
worden in het voorstel van Basticom slim aan elkaar gekoppeld. Het effect kan worden 
versterkt door snel internet en een slimme koppeling aan ‘social media’ voor Gytsjerk e.o. 
(opnemen in communicatieplan van de werkgroep en subsidie aanvragen) 

 
Bestuur DB Gytsjerk, 7 april 2017 


