
 

 

 

Uitnodiging 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsledenvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk. 
Op 28 november 2018 om 19.45 uur  in Oerein  

 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen / Bestuurszaken 
2.1. Voorstel nieuw bestuurslid: René Bremer 

 
3. Verslag voorjaarsledenvergadering (11 april 2018) – zie Brêgebidler # 108 

 

4. Waar is Dorpsbelang zoal mee bezig geweest?  
 

 

Pauze 
 

 
5. Aldtsjerk Foarút 

 

6. Rondvraag 
 

7. Sluiting 
 



 

    Verslag             : Dorpsbelang Aldtsjerk 
      
 

 
 

   Datum               : 11-04-2017 
      

    Aan                   : Leden dorpsbelang Aldtsjerk 
      

    Van                   : Paul Boelens 
      

    Kenmerk           : LV20180411DBA 
      
 
 
Namens DBA aanwezig: Marja de With, Hester van Delft, Marten Pietersma, Paul 

Boelens, Rinus Roodvoets en Chantoine Boomsma 
Met kennisgeving afwezig: Jitske de Boer-Adrichem, PVDA, Zaken Club Trynwalden, 

Dhr. Reitsma (FNP), Mevr. Bood, Dhr. J. Andela (Aldtsjerk 
Foarut).  

Namens de politiek aanwezig: Dhr. Haenen (CDA), dhr. Hoekstra (Groen Links), mevr. 
Koopmans (VVD) 

Gasten: Mevr Kroes (Politie), dhr. V.d. Kooi (Trynergie) 
 

 
 
1. Opening 

De voorzitter Hester van Delft opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Er zijn 32 aanwezigen (inclusief bestuur, gasten en afgevaardigden politiek). 
 
 

2. Mededelingen/ bestuurszaken 
 Jitske de Boer-Adrichem heeft verzocht vervroegd uit het bestuur te stappen. 
 Er wordt voor Jitske een nieuw bestuurslid gezocht. 
 
 
3. Verslag najaarsledenvergadering (29 november 2017) 

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van tekstuele dan wel inhoudelijke opmerkingen. 
 
Opmerking, nav. Vraag in rondvraag tav populieren thv Van Sminiaweg 128B, 
Er is een risico inventarisatie geweest nav hiervan is een kapvergunning afgegeven en zullen deze gekapt 
worden.  

 
 
4. Waar is dorpsbelang zoal mee bezig geweest? 

A. Lijn 51 
- Diverse (inspraak)avonden zijn er geweest oa. met overige.dorpsbelangen 
- Keuze provincie, om het dorp heen te gaan. 
- Tijdelijk blijft versie “Boskein” gebruikt, Aldtsjerk probeert dit toch als definitieve versie te krijgen. 

B. De Electro Sloep zal in het voorjaar weer inde verhuur komen. 
C. Overleg met verenigingen in het dorp 

- Elfstedenwandeltocht komt dit jaar door Aldtsjerk 
- Feintebuon bestaat dit jaar 120jaar. 

D. Evaluatie met gemeente feesten/evenementen 
- Tevreden over feesten van Aldtsjerk 
- Gigantenfestival had in 2017 eenmalig een 2-daags jubileum 

E. Informatiebord / toeristenbord 
- Er wordt momenteel naar een digitale versie gekeken (QR-code, welke verwijst naar de website van 
Trynwalden) 

F. Inzamelen zwerfafval: 
- Er is een blikvanger in bestelling 

G. Bezoek uit Denemarken 29 juni 2018 
- Een delegatie van de regio Arhus zal in Aldtsjerk komen  



H. Dorpsboek 
- Er is een werkgroep welke een dorpsboek gaan samenstellen 
- Doel: elke woning op de foto met verhaal van ca. 3 generaties terug.. 

I. Uitkomsten Enquête 
- Ca. 200 enquêtes verspreid, 48 stuks ingeleverd 
- De enquête kon opgedeeld worden in 15 hoofd-thema’s 
- Door perikelen van lijn51, zijn de vragen tav de bus intussen achterhaald 
- Grote verscheidenheid van antwoorden, bijv: “een saai en ondernemend dorp…” 
- De antwoorden gaan gebruikt worden als basis van de nieuwe dorpsvisie 
- Vraag of het geluidsoverlast ook nader benoemd is. Dit is geen eenduidige klacht. 
 
 

Dorpsprijs: 
Dit jaar werd vanuit het dorp de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereninging Aldtsjerk en Readtsjerk voor 
gedragen, deze vereninging bestaat reeds 87jaar en organiseert nog geregeld verschillende activiteiten.  
Mevr. Gryt de Jong heeft de dorpsprijs in ontvangst genomen. 

 
 
5. Voorstellen nieuwe wijkagent – Japke Kroes. 

Japke is 36 jaar werkzaam bij de politie en 10 jaar wijkagent.  
Sinds half januari gestart in de huidige functie en is wijkagent voor 10 dorpen ,waar onder de dorpen van de 
Trynwalden. Dit gebeurt vanaf politiebureau burgum. 
 
Japke is te bereiken via 0900-8844 en te volgen via Twitter: @ buurtagentKroes 
 
 

6. Financiën DBA 
Kascommissie: Germ Koopmans en Rein Hagenaars.  
Toelichting van Rein Hagenaars: alles perfect in orde namens de kascommissie 
 
Marja de With dankt Joast de Boer voor zijn assistentie voor de opmaak van het financieel verslag. 
Verder geeft Marja korte toelichting op de ING-donatie, welke een reservering is voor speciale uitgaven. En dat 
de Kerst-inn nu een eigen rekening heeft. 
 
Het overzicht geeft geen aanleiding tot het maken van tekstuele dan wel inhoudelijke opmerkingen. Hierop 
wordt het verslag vastgesteld. 
 
Van de kascommissie is Rein Hagenaars aftredend, Theo Spies neemt dit  over.  
 
 

7.  Aldtsjerk Foarut 
Han Westerhof geeft toelichting op de stand van zaken. 
 
“2018 is het jaar!” 
 
Vanaf november is er 2x overleg met de gemeente geweest’ 
Op vraag van wethouder Schippers is er een stappenplan gemaakt en tav economische uitvoerbaarheid is er 
een risicodragende partij gevonden:  Sweco. 
Sweco zal verantwoordelijk zijn voor uitvoering en contracten. 
 
Bestuur Aldtsjerk Foarut doet een laatste poging in 2018! 
Overzicht: 
- Voor de zomer 2018: go/ no-go 
- Procedures nemen ca. half jaar in beslag, ex bezwaren 
- Zandwinning winter 2018-2019 
- Start verkoop Q4 2018/ Q1 2019 
- Schep in de grond in Q1 2019. 

 
Duidelijkheid voor de belangstellenden! 
 
VVD gaat 12 april vragen stellen in de raad waarom dit traject zo lang duurt. 
Volgens Westerhof is de Provincie voor, echter gemeente Tytsjerkstradiel werkt niet extreem mee.  
 
 



8. Investeren in zonnepanelen?. 
V.d. Kooi geeft een presentatie over de mogelijkheden tav investeren in zonnepanelen zonder deze op het 
eigen dak te leggen. 
- In Trynwalden zijn 7 daken van bedrijven welke hiervoor gebruikt gaan worden. 
- Dit gaat uit van Trynergie 
- Trynergie heeft contracten met verenigingen zodat een deel terugvloeit om de leefbaarheid in de 

trynwalden te ondersteunen. 
 
 
9. Rondvraag 

Geen vragen 
 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid. 

 

 
 


