
 

 

 

Uitnodiging 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van 
Doarpsbelang Aldtsjerk. Op 11 april 2018 om 19.45 uur  in café 

Moarkswâl  
 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen / Bestuurszaken 

 
3. Verslag najaarsledenvergadering (29 november 2017) 

 

4. Waar is Dorpsbelang zoal mee bezig geweest?  
 

5. Voorstellen nieuwe wijkagent – Japke Kroes 
 

6. Financiën DBA 

 
6.1. Kascontrole uitgevoerd door Germ Koopmans en Rein Hagenaars 

 

Pauze 
 

 
7. Aldtsjerk Foarút 

 
8. Investeren in zonne-energie?  

 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting



 

      
      
 

 
 

     
      

      
      

      
      

      

Jaarverslag Dorpsbelang Oudkerk over het jaar 2017 
 

Het bestuur is afgezien van de ledenvergaderingen 10 keer bijeen geweest. Sipke Castelein en Jitske de Boer 
hebben afscheid genomen. Rinus Roodvoets is toegetreden tot het bestuur.  
 
Er waren dit jaar 2 ledenvergaderingen (12 april en 29 november) waarvan de opkomst stabiel is in vergelijking 
met voorgaande jaren. Op 22  maart 2017 was het jaarlijks overleg met alle verenigingen van Aldtsjerk. 
 
In februari kwam B&W langs in Aldtsjerk ter kennismaking met de nieuwe burgermeester Jeroen Gebben. Bij dit 
bezoek is aandacht voor de onderhoud situatie Klinze-bos gevraagd. De projecten groenonderhoud, maaibeleid 
en zwerfafval zijn ook kort besproken. Ook de aslast-beperking van onze monumentale brug is hierbij besproken. 
Hiervoor zijn inmiddels verkeersborden geplaatst. 
 
In maart is de gezamenlijke Dorpsbelangen Trynwâlden vergadering in Aldtsjerk gehouden.  
 
In juni werd ‘It lûd fan Aldtsjerk’ uitgezonden vanuit café Moarkswâl. Hierbij hebben tal van bewoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties hun verhaal over Aldtsjerk verteld. 
 
DBA is in september aanwezig geweest bij een extra vergadering van de gezamenlijke Dorpsbelangen 
Trynwâlden. Het ging hierbij om de ontwikkelingen rondom het zwembad / multifunctionele ruimte Giekerk. 
 
Ook dit jaar is de Sinterklaasintocht door een groep vrijwilligers weer prima georganiseerd.  
De Kerst-Inn was wederom een sfeervolle  en prachtige bijeenkomst, opgevoerd door vrijwilligers samen met de 
kinderen van Sinnehonk, het mingd koar Aldtsjerk en de Bazuin.  
 
Er zijn bijeenkomsten bezocht van plan de Wetterwalden. Dit is een uitbreidingsplan op recreatief gebied, het 
toegankelijk maken van waterwegen voor pleziervaart. Aldtsjerk bevindt zich net binnen de grens van het plan, 
het kan ook van invloed zijn op onze toegankelijkheid. Waar nodig vindt overleg met  de havencommissie plaats.   
 
In april  was ook de jaarlijkse training van de vrijwilligers van de AED. Hierbij waren 6 deelnemers aanwezig.  
 
Dorpsbelang Aldtsjerk is aanwezig geweest bij de jaarlijkse evaluatie van (dorps)feesten in Trynwâlden. Dit is een 
overleg met de gemeente en de organiserende partijen van de feesten. Ons dorpsfeest kende een slechte start 
door het weer, maar dit werd goed opgelost door het uitstellen van de optocht. Het Gigantenfestival vierde het 
15-jarig jubileum. Ook het oudjaarsmiddagfeest (feest op het plein) is goed verlopen.  
 
De website Trynwâlden wordt veelvuldig bezocht, de beheerders voor Aldtsjerk zijn Jan de Boer en Marten 
Pietersma. Op de site zijn ook de notulen van de ledenvergadering te vinden.  
 
Op schoolgebied binnen de Trynwâlden is het betrekkelijk rustig geweest, na het veelvuldige overleg in 2016. De 
uitkomst van de dorps-enquête was duidelijk: de dorpsbewoners willen het liefste de school (en daarmee 
levendigheid) in het dorp behouden, zolang de kwaliteit gewaarborgd blijft.  
 
Aldtsjerk Foar(r)út  
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, op de website Aldtsjerk Foarút is hierover veel informatie te vinden. 
Verder zijn er veel overleggen geweest, o.a. met het dorp, gemeente, provincie, Wetterskip en FUMO. 
 
Eind 2017 zijn diverse bijeenkomsten bezocht aangaande ontwikkelingen rondom buslijn 51.  

 


