
 

 

 

 

 

 

 

 
Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Gytsjerk op donderdag 11 
mei 2017 in Brasserie De Canterlanden te Gytsjerk. 
Namens het bestuur van DB Gytsjerk: Harmen Bosma (voorzitter), Wim Haalboom (secretaris) en 
Aleida Agema (penningmeester) 
 
Aanwezig zijn ruim 40 leden en belangstellenden, waaronder ook vertegenwoordigers van enkele 
Raadsfracties 
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. In zijn openingswoord memoreert de voorzitter dat er veel 
gebeurt in en rondom Gytsjerk met op dit moment als belangrijkste de ontwikkeling van een 
ontmoetingscentrum en het winkelcentrum. De rol van dorpsbelangen en inwoners hierbij wordt versterkt 
door het door de overheid ingezette zogeheten “kantelingsproces”. Dit vraagt om veel vrijwilligers.  
 
Er wordt een tweetal punten aan de agenda toegevoegd: 
9b – nieuwbouwplannen Duurzaam Wonen; 
9b – bushalte.  
 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er is een bericht van verhindering ontvangen van 
- Roy de Torbal, bestuurslid DB Gytsjerk, 
- Tsjikke Krijgsman, voorzitter redactie De Einekoer, 
- Ellen Bruins Slot, fractievoorzitter PvdA Tytsjerksteradiel. 
 

 
3. Notulen van de Ledenvergadering d.d 7 juni 2016  
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
4. Jaarverslag 2016  
Het jaarverslag is ter vergadering uitgedeeld en staat tevens ter inzage op internet. De secretaris 
neemt het jaarverslag ter vergadering kort door met het benoemen van de highlights. De heer R. van 
Dijk complimenteert de secretaris met het mooie, complete verslag. Mevrouw S. Hofstra merkt op dat 
in het jaarverslag niets is opgenomen van de bibliotheek. Dit wordt meegenomen voor volgend jaar.  
 
 
5. Jaarrekening en balans van de Vereniging en het Paadwizerfuns 2016 en  
6. Begroting van de vereniging en het Paadwizerfuns 2017 
De penningmeester licht de jaarrekening en de begroting toe. Er is een positief resultaat van € 1.000 
dat aan de spaarrekening wordt toegevoegd. Desgevraagd wordt gemeld dat voor het saldo van de 
spaarrekening en dat van het Paadwizerfuns op dit moment geen concrete bestemming is.  
 
a. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft op 3 mei 2017 de jaarrekeningen van de Stichting Doarpsbelang en het 
Paadwizerfûns gecontroleerd en akkoord bevonden.  
 
b. Decharge van het bestuur 
Aan het bestuur wordt decharge verleend.  
 
c. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Nel Zuijderveld verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Marijke 
Hiemstra blijft nog een jaar in de commissie. Nini Brink biedt zich ter vergadering aan om de komende 
twee jaar in de kascommissie zitting te nemen.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Werkplan 2017 
Ook het werkplan is ter vergadering uitgedeeld en staat ter inzage op internet. De voorzitter neemt het 
werkplan ter vergadering kort door en licht een aantal punten toe.  
 
De voorzitter geeft vervolgens aan per 1 januari aanstaande het voorzitterschap te zullen neerleggen. 
Ondanks dat zich een nieuw bestuurslid heeft gemeld, blijft de roep om bestuursleden van kracht. 
Naast bestuursleden is DB Gytsjerk op zoek naar vrijwilligers die op een bepaald onderwerp in gezet 
kunnen worden. Ter vergadering wordt nadrukkelijk aangegeven dat wanneer zich geen 
bestuursleden of andere vrijwilligers melden (delen van) het werkplan niet kunnen worden uitgevoerd.   
 
Tenslotte worden de ontwikkelingen ten aanzien van Heemstra State Oentsjerk aan de orde gesteld. 
Inmiddels is bekend dat de planvorming hieromtrent is uitgesteld naar het einde van het jaar. 

 
 
8. Benoemingen en aftreden DB bestuur 
a. Benoeming bestuurslid 
Els Stortenbeker heeft zichzelf kandidaat gesteld als bestuurlid en  wordt voorgedragen voor 
benoeming. De vergadering stemt hiermee in. In verband met vakantie is Els niet aanwezig. Zij zal 
zichzelf daarom voorstellen via de Einekoer.  
 
Gerard Hooiring en Mark Visser hebben in het afgelopen jaar hun bestuursfunctie neergelegd. Ter 
vergadering wordt aan hen dank uitgesproken en ontvangen ze bloemen. Een bijzonder woord van welkom 
gaat uit naar Mark Visser gelet op zijn rol bij de ontwikkeling van het winkelcentrum.  

 
 
PAUZE 
 
 
9. Sprekers 
 
Alex Jongendijk over ontmoetingsruimte 
Ontwikkelingen MFC, zwembad 
De voorzitter geeft een inleiding en gaat in op de status van het project. Alex Jongedijk is projectleider en is 
ter vergadering aanwezig. Het project bevindt zich nu in de planfase, het plan is een raamplan en moet nog 
verder uitgewerkt worden. Als het plan door gaat en meer concreet is, zal de buurt er bij betrokken worden. 
Dit geldt ook voor de herinrichting van de straat. Aan de hand van een tekening wordt uitleg gegeven over 
hoe het plan er op dit moment uit ziet. Deze uitleg levert veel kritische vragen en kanttekeningen op: 
 
- Aangegeven wordt dat het dorp een grote zaal wil met een podium, dat bevat dit plan niet. Alex 

Jongendijk legt uit dat dit financieel niet haalbaar is. 
- De plannen van ondernemer Hiemstra moeten nader worden onderzocht. Dan is  een grotere zaal 

misschien wel mogelijk. Dit plan voorzag in een zaal van 175 vierkante meter.  
- Opgemerkt wordt dat een grotere zaal wel gedragen en in stand gehouden moet worden door het dorp.  
- Er is geen inventarisatie geweest van de behoefte in het dorp. Dat gebeurt in andere dorpen wel, 

bijvoorbeeld middels een enquete. Vanuit de vergadering wordt echter opgemerkt dat enige jaren 
geleden door dorpsbelangen wel degelijk een enquete onder de verenigingen heeft gehouden. Hieruit 
kwam dat er weinig behoefte is omdat verenigingen door de sluiting van de Viersprong al eigen wegen 
hadden gevonden.  

- De communicatie vanuit dorpsbelangen richting het dorp over de gewijzigde plannen hadden moeten 
worden teruggekoppeld naar het dorp, ook bijvoorbeeld richting Sabeare en Popkoor Woman.  

- In de tussentijd is de kwestie Heemstrastate gaan spelen. Het lijkt erop dat hier uiteindelijk een grote 
zaal komt. Als dit niet door gaat, schept dit dan de mogelijkheden voor een grote zaal in Gytsjerk? Wat 
is het beleid van de gemeente eigenlijk t.a.v. de Trynwalden? 

- Ondanks dat men de combinatie met het zwembad begrijpt, is de locatie niet geschikt voor een MFC.  
- Er moet een werkgroep komen die de centrumplannen eens integraal tegen het licht houdt.  
 
Afgesproken wordt dat een extra bijeenkomst wordt gepland over de plannen, waarvoor iedereen die 
geinteresseerd is zich kan aanmelden.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

9b. Update winkelcentrum 
Duurzaam wonen is voornemens de volgende fase van de inrichting van het centrum in gang te zetten, te 
weten de bouw van “het torentje” (check) en de bouw van de woningen. De sloop van het oude winkelplan 
is inmidddels gestart en de aanleg van de parkeerplaatsen volgt op korte termijn. Niet bekend is of de bouw 
van de schuur al in de tijd is uitgezet. Er ontstaat enige discussie over de hoogte van het torentje (14 
meter). Uitgelegd wordt dat dit binnen het bestemmingsplan past en dat de welstandscommissie reeds 
toestemming heeft gegeven. Ter vergadering wordt aangegeven dat destijds is afgesproken dat een “hoger” 
gebouw onderdeel zou uitmaken van de plannen. Verzocht wordt de ter vergadering getoonde tekeningen 
op internet te zetten. Het bestuur neemt dit mee.  
 
9c. Bushalte 
Freerk Nijland neemt het woord. Op basis van signalen dat de bushalte verdwijnt uit het centrum van het 
dorp en wordt verplaatst naar de Rengersweg/Trynwaldsterdyk is een actiegroep opgericht. De actiegroep 
vindt dat de bushalte een belangrijke voorziening is in het dorp en is daarom een handtekeningenactie 
gestart. Inmiddels zijn 450 handtekeningen verzameld. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de 
gemeente en de provincie. De heer Nijland roept de aanwezigen op zich achter de actiegroep te scharen.   
 
Tseard van der Kooi over Trynergie 

Tseard houdt een presentatie over de mogelijkheid via Trynergie groene energie af te nemen of te 
investeren in groene energie. Desgevraagd meldt Tseard dat voor deelname het lidmaatschap van de 
cooperatie vereist is. Verder zijn er geen vragen.  
 
 
8. Rondvraag 
De heer Van der Wal  wijst het bestuur op de belofte een bewegwijzeringsbord te plaatsen op de 
Rengersweg. Toegezegd wordt dat dit punt zo spoedig mogelijk wordt opgepakt.  
 

 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit rond 22.30 uur de vergadering.  
 


