
 

 

 

 

 

 

 

Concept verslag ALV 24 mei 2018  

 

1. Vaststellen van de agenda  

Welkom door wnd. voorzitter Aleida Agema. Er zijn ca. 35 aanwezigen, waaronder ook oud 

voorzitter Harmen Bosma, medewerksters van KEaRN en fractievertegenwoordigers van 

PvdA, VVD, FNP en Grienlinks. Afzeggingen zijn binnengekomen van Pier Nijholt, Jet 

Vellinga en Japke Kroes, de nieuwe wijkagent. Roy de Torbal en Wim Haalboom stellen zich 

voor als de twee andere leden van het bestuur van DB. Aleida licht toe dat deze ALV is 

voorbereid met een minimale samenstelling van het bestuur van DB. Later op de avond zal 

aan de orde komen hoe het bestuur haar rol ziet en hoe de deelname vergroot kan worden. Na 

raadpleging van de aanwezigen wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Geen  

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 mei 2017 

Zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2017 

Toelichting door Wim Haalboom en Roy de Torbal. Met dankzegging voor de fraaie 

uitvoering wordt het jaarverslag door de vergadering vastgesteld. 

 

5. Jaarrekening en begroting Vereniging DB en Paadwizerfûns 

 

a. Marijke Hiemstra licht toe dat zij samen Nini Brink als kascommissie de boekhouding 

heeft ingezien en dat zij daar mee instemmen. 

 

b. Op voorspraak van de kascommissie wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt 

door de aanwezige leden decharge verleend aan het bestuur.  

 

c. Marijke treedt af en ontvangt bloemen. Arjen van der Schaaf wordt benoemd als nieuw 

lid van de kascommissie  

 

d. Begroting van de Vereniging en het Paadwizerfûns 2018. De voorgestelde begroting 

wordt toegelicht door Aleida Agema als penningmeester. Deze wordt met instemming 

goedgekeurd door de ter vergadering aanwezige leden, inclusief de voorgestelde 

verhoging van de jaarlijkse contributie van € 6 naar €7,50. Vooral de vergaderkosten 

zijn toegenomen en er is meer budget nodig om de communicatie met de leden beter te 

kunnen organiseren. De Einekoer heeft het financieel moeilijk en heeft aan het einde 

van 2018 is wellicht een extra financiële bijdrage nodig. 

 



 

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling ontstaat discussie over de financiële 

bijdrage van DB aan de Einekoer, uit de contributie. Niet iedereen in Gytsjerk is lid 

van DB, maar iedereen ontvangt wel gratis deze dorpskrant huis-aan-huis. Sinds 2017 

gebeurt dat eenmaal per twee maanden. DB betaalt een bijdrage aan de Einekoer uit de 

geinde contributie, maar de redactie van de Einekoer geniet journalistieke vrijheid. 

Iedereen is er voor om dat ook zo te houden. Douwe Herder en Oene v.d. Veen stellen 

voor om in de Einekoer een oproep te plaatsen voor een vrijwillige bijdrage en een 

oproep om lid te worden van DB. Dit voorstel wordt aangenomen en de aanwezige 

redactie van de Einekoer en het bestuur van DB voeren dit uit. 

 

6. Benoemingen en aftreden bestuurders DB 

Aftredend zijn: Harmen Bosma (vz) en Wim Haalboom (secr). Na een afscheidswoord 

door Wim Haalboom krijgt Harmen Bosma een bewegwijzering voor fietsers 

aangeboden. Die is bedoeld voor de rotonde aan de Nieuwe Straatweg, zoals meerdere 

keren in de ALV na dringend verzoek aan Douwe Herder was toegezegd (zie verslag 

vorige ALV). Met dank en applaus voor mede-ontwerper Marko Kinderman wordt het 

cadeau door Harmen in ontvangst genomen. Beide scheidende b-leden krijgen een 

attentie en bloemen uitgereikt van de wnd. voorzitter onder een dankzegging en 

applaus van de aanwezigen. Harmen Bosma blijft actief voor het multi functioneel 

zwembad (mfz) en Wim Haalboom blijft voorlopig nog actief om het werk van de 

secretaris in het nieuwe bestuur goed over te dragen.  

 

Ter vergadering dienen Martine Nauta en Douwe Hoekstra zich aan als kandidaat 

bestuurslid. Klaas Bokma biedt zijn diensten aan op langere termijn, als het mfc en de 

aankleding van de R.v.Nautaweg is gerealiseerd. Hij is daarin direct belanghebbend en 

wil daarom nu niet in het bestuur. De wnd. voorzitter dankt hen voor hun aanmelding.  

 

Zij licht toe dat er een chronisch tekort is aan bestuurders en vrijwilligers en dat er 

statutair minimaal vijf bestuursleden nodig zijn. Er wordt aan gewerkt dat het bestuur 

weer voltallig wordt. Mensen in het dorp zullen hiervoor actief benaderd worden. 

Datzelfde geldt ook voor de werving van vrijwilligers die nodig zijn voor een aantal 

praktische klussen, zoals de webmaster en een administrateur. Het bestuur stelt een 

ultimatum en gaat per 1 september a.s. op non-actief als er dan onverhoopt 

onvoldoende bestuursleden zijn. Het voorstel van Oene v.d. Veen om van elke 

werkgroep een vertegenwoordiging te benoemen in het bestuur wordt in dank 

meegenomen.  

 

7. Werkplan 2018 

De wnd voorzitter licht toe dat er door de onderbezetting van het bestuur en het tekort 

aan vrijwilligers nog geen nieuw werkplan gemaakt kon worden. Het werkplan van 

2017 loopt dus noodgedwongen door.  

 

Er wordt een werkgroep opgericht voor een mooie aankleding van het dorpsplein. 

Oene v.d. Veen licht dit toe en maakt bekend dat naast hemzelf ook anderen in beeld 

zijn. Klaas Bokma biedt zich aan om ondersteuning te verlenen. Hij heeft hiertoe ook 

al een voorstel ingediend bij de gemeente voor groenvoorziening rond het centrum (zie 

hieronder bij de rondvraag.)  

 

  



 

De wnd voorzitter stelt verder de volgende actuele zaken aan de orde: 

 

• Het bestuur van DB heeft overleg met de gem. Leeuwarden i.v.m. een partiële herziening 

van het bestemmingsplan van de Groene Ster. Dit houdt ermee verband dat er een 

wettelijke status gegeven moet worden aan de activiteiten die daar dit jaar georganiseerd 

worden, zoals Birds, Promised Land en Psyfi. Het bestuur van DB denkt daarin mee 

namens de inwoners van Gytsjerk als belanghebbenden, mede na de vervelende ervaringen 

met geluidoverlast van voorgaande jaren. 

 

• Glasvezelkabel voor snel internet wordt aangelegd door KabelNoord in opdracht van de 

provincie in de zgn. ‘witte’ gebieden (6% van de aansluitingen). Voor het overige ‘grijze’ 

gebied spant Mienskip op Glas zich in. Dit kan ook in de Trynwâlden lukken als er 

draagvlak voor is. Voor de vorderingen op dat gebied verwijzen wij naar De Einekoer en 

naar de web- en Facebookpagina voor Gytsjerk (zie ook punt 8b). 

 

• De bushaltes voor lijn 51 Leeuwarden-Dokkum gaan het dorp Gytsjerk uit. Er komen bij 

wijze van experiment nieuwe haltes aan de Trynwâldsterdijk bij de rotonde Nieuwe 

Straatweg. DB voert hierover overleg met gemeente en provincie en laat de beslissing aan 

hen over. De wnd. voorzitter prijst Marianne Dagelet van de werkgroep ‘De bus hoort er 

bij in Gytsjerk’, die hier veel tijd en energie in gestoken heeft. Zij krijgen applaus en de 

voorzitter memoreert dat de provincie hier op een erg ondemocratische manier mee is 

omgegaan. Martina Nauta betreurt het zeer dat de bus het dorp uit gaat en vraagt of er een 

evaluatie komt van dit experiment en hoe de monitoring wordt aangepakt. Men wordt hier 

nader over geïnformeerd. 

 

• De wnd. voorzitter licht toe wat de nieuwbouwplannen zijn in en rond het dorpsplein, 

door Duurzaam Wonen. Douwe Herder doet een voorstel voor verkeersdrempels op de 

parkeerplaats. Daar wordt soms veel te hard gereden en ontstaan er gevaarlijke situaties.  

 

• Klaas Bokma geeft nadere toelichting over het nieuwe multi functioneel zwembad (mfz) 

(zie fotomontages). Hij heeft het de swimbieb gedoopt. Er is o.a. nog discussie over de 

plannen voor het parkeerterrein en de inrichting van de R.v.Nautawei.  

 

8. Presentaties 

 

• Het Dorpskompas Gytsjerk wordt enthousiast toegelicht door Frouwina Dekken en 

Nienke Miedema van KAeRN. Er wordt ook vervolg aan gegeven en dat gebeurt o.a. in de 

vorm van een straatbabbel  in de S.Kloostermanstraat en zomerochtenden op elke 

woensdagen na 30 mei in Sa Leuk Hûs.  

 

• Voorstel voor een nieuwe website voor Gytsjerk wordt gepresenteerd door Wim 

Haalboom. Er zijn kritische reacties van Klaas Bokma, Ellen Brandenburg en Piet Reitsma 

i.v.m. de te verwachten kosten, het draagvlak en het ontbreken van menskracht om de 

website actueel te houden. De ALV besluit dat geen eigen website voor Gytsjerk wordt 

ontwikkeld. Ten aanzien van de digitale communicatie via internet wordt gebruik gemaakt 

van de Gytsjerk-pagina op www.trynwalden.nl en Dorpsbelang Gytsjerk op Facebook. 

Tussen deze beide zal een koppeling tot stand gebracht worden.  

 

  



 

9. Rondvraag 

 

• Klaas Bokma heeft een voorstel ingediend bij de gemeente voor een ‘toekomsthek’ bij de 

ijsbaan, om kinderen uit het dorp en andere geïnteresseerden daar toegang te kunnen 

verlenen, ook als er geen ijs ligt. Dit wordt opgepakt door de opgerichte werkgroep voor 

de aankleding van het dorpsplein. 

 

• Douwe Herder wijst erop dat ook de inrichting van de Canterlandseweg bij het 

winkelcentrum en het Oansicht Sa Leuk Hûs te wensen overlaat. Waar zijn de bomen die 

in het ontwerp van de architekt stonden? Net als het vorige ingebrachte punt wordt aan de 

werkgroep hiervoor aandacht gevraagd. 

 

• Oene v.d. Veen vraagt actieve deelnemers voor de opgerichte werkgroep voor de 

inrichting van het dorpsplein. Samen met de gemeente zal hieraan aandacht besteed 

worden, ook aan de plaatsing van een kunstwerk, een klok en de vlaggenmast van DB.  

 

• Marianne Dagelet heeft ingebracht dat het mooi zou zijn als er ook in ons dorp 

bloemenweides worden ingezaaid in het openbaar groen, net zoals in Oenkerk. Zij denkt 

bijv. aan de ijsbaan en het vroegere menpad.  

 

• De Tûk – de elektrische deelauto voor bewoners van de Trynwâlden – gaat van start op 1 

juli a.s. Verdere info via de website en op Facebook. 

 

• De pagina Dorpsbelang Gytsjerk op Facebook is in mei van start gegaan. Iedereen wordt 

verzocht wordt om die op eigen FB-pagina te delen en te reageren. 

 

10. Sluiting (22.45 uur)  

 

De stukken van deze vergadering - waaronder ook dit verslag en de presentaties - zijn 

gepubliceerd op de Gytsjerk-pagina op Trynwâlden Online, ook bereikbaar met de code 

http://wqd.nl/Of4c  
 

Alle leden worden ook dringend verzocht om een mailtje naar de secretaris van 

Doarpsbelangen Gytsjerk doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com om op die manier het 

bestand met e-mailadressen van de leden up-todate te houden 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwqd.nl%2FOf4c&data=02%7C01%7C%7Ca272e2ee55db4c4ef99e08d5b10492e1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636609555563685462&sdata=3jxcisMT6Dzl5NySwFuKK3yLeNnFu9AOC5KSc45vNLM%3D&reserved=0
mailto:doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com

