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We hadden gisteren een volle agenda voor de Algemene leden vergadering. En gelukkig ook een 
redelijk volle zaal in de Canterlanden. Naast de aanwezige dorpsgenoten waren er ook 
afgevaardigden van vier facties aanwezig. Het doet goed om te merken dat men in de Gemeenteraad 
ook begaan is met wat er speelt in Gytsjerk. En heel fijn om te zien dat er nog belangstelling is vanuit 
het dorp om mee te denken in oplossingen voor knelpunten in Gytsjerk. Het leverde een aantal 
mooie suggesties op waar het bestuur mee aan de slag kan. 

De noodkreet voor nieuwe bestuursleden heeft gelukkig ook een voorzichtig positief resultaat 
opgeleverd. Een mooi begin, maar we zijn er nog láng niet. Als er voor 1 september geen voltallig 
bestuur zitting kan nemen wordt Dorpsbelang Gytsjerk ‘bevroren’ tot nader orde. Dan heeft ons 
mooie dorp dus geen actief DB meer. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? 

Harmen Bosma nam afscheid na vier jaar actief te zijn geweest. En behalve een leuke attentie en een 
fleurig bos bloemen werd hij ook nog verrast met een prachtige fietswijzer! Harmen blijft zich nog 
wel inzetten voor het zwembadproject omdat dit nu in volle gang is. 

 

 

De tekeningen van dat zwembadproject werden gepresenteerd. Het ziet er veelbelovend uit. In 
navolging van het centrum wordt Gytsjerk nog meer uitgebreid met een frisse moderne uitstraling. 
Waar ook (verkeers)veiligheid hoog in het vaandel staat. 



 
Ook Wim Haalboom werd even in de bloemetjes gezet, hij is niet meer herkiesbaar en gaat zijn 
hernieuwde vrije tijd vast en zeker duurzaam inzetten. Gelukkig heeft Wim wel toegezegd nog heel 
even te blijven helpen tot er meer menskracht binnen het bestuur is. 

Er was een leuke presentatie van de dames van Kearn. Vol enthousiasme hebben ze verteld over het 
project dat Kearn in ons dorp uitgerold heeft om meer verbinding tot stand te brengen tussen ons als 
inwoners. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk want diverse dorpsgenoten zijn nu actief bezig met 
diverse activiteiten te organiseren.  Er hangen flyers in het dorp en via deze Facebookpagina zullen 
we jullie daarvan ook op de hoogte blijven houden. 

 

Door de vele input die gegeven werd liep het programma wel aardig uit, maar wel met een positief 
resultaat tot nu toe. Wij bedanken iedereen voor hun komst! 

 


