Jaarverslag Dorpsbelang Oudkerk over het jaar 2018
Het bestuur is afgezien van de ledenvergaderingen 15 keer bijeen geweest. Paul Boelens en Jitske de Boer heeft
afscheid genomen. René Bremer is toegetreden tot het bestuur.
Er waren dit jaar 2 ledenvergaderingen (11 april en 28 november) waarvan de opkomst stabiel is in vergelijking
met voorgaande jaren.
Samen met Matthijs Hooghiemstra werken we aan een audiokuier waarbij bezoekers en passanten via een app
op hun smartphone informatie krijgen te zien en te horen over de locatie waar ze zich op dat moment bevinden.
Een link met een aparte tab op de website Trynwalden.nl behoort hierbij tot de mogelijkheden.
Er zijn bijeenkomsten bezocht van plan de Wetterwâlden. 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.
Er vinden op regelmatige basis gesprekken plaats met een groep vertegenwoordigers uit Dorpsbelangen van
Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Wyns en Aldtsjerk. Het traverse van (de provinciale weg) N361 in Oentsjerk,
Ryptsjerk, Gytsjerk en Aldtsjerk is een aantal jaren geleden verbeterd. Daarnaast is de zogenaamde Centrale As (
route Leeuwarden-Dokkum-Drachten) aangelegd. Beoogd wordt de N361 tijdens het groot onderhoud in 2019 in
de dorpen een dorpskarakter te geven. Dit vereist een verlaging van de snelheidslimiet van 50 naar 30 km p/u in
de dorpen en van 80 naar 60 km p/u buiten de bebouwde kom.
Dorpsbelang Aldtsjerk is deze keer niet aanwezig geweest bij de jaarlijkse evaluatie van (dorps)feesten in
Trynwâlden op 15 november 2018. Dit is een overleg met de gemeente en de organiserende partijen van de
feesten.
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.
Ook in 2018 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
o.a. de kinderen van Sinnehonk, het mingd koar Aldtsjerk en de Bazuin.
Aldtsjerk Foar(r)út
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, op de website Aldtsjerk Foarút is hierover veel informatie te vinden.
Verder zijn er meerdere overleggen geweest tussen o.a. DBA, gemeente en bestuur AF.
De vergadering gezamenlijke dorpsbelangen Trynwâlden is geweest op 18 september.
Dit jaar heeft er een prachtige kerstboom op het veldje voor de flat geplaatst. De familie Spinder wilde graag van
hun boom af en wij wilden graag een mooie boom. Die deal was snel gesloten en met man en macht en een
kraan bestuurd door Oane Wieger hadden we tijdens de kerstperiode een prachtige boom staan. De stroom
voor de lichtjes werd geheel belangeloos geleverd door Kees Seinstra. Jammer dat de boom weer weg moest.
Eind 2018 is veelvuldig overleg geweest met Provincie en betrokken bewoners over de locatie van de bushaltes
in het dorp met betrekking tot het strekken van de buslijnen. Helaas heeft dit niet geleid tot een aangepast
besluit van de Provincie. Tijdens het groot onderhoud aan de N361 zal de kruising met het Jonkerspaed worden
aangepast en de bushaltes worden geplaatst aan de N361. De bus zal vanaf dat moment niet meer door het
dorp rijden. Na afloop van deze proefperiode zal er worden geëvalueerd met Dorpsbelang Aldtsjerk en
betrokken bewoners.
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In 2019 bestaat Dorpsbelang Oudkerk 125 jaar.
Voor de nieuwe dorpsvisie 2020-2030 zijn er enquêtes afgenomen, die zullen worden verwerkt in een nieuwe
presentatie. De verwachting is dat de nieuwe dorpsvisie eind van dit jaar gepresenteerd kan worden. Onderdeel
hiervan zal zijn de nieuwe woonvisie.
In het kader van bestrijden van zwerfvuil is er in overleg met dorpsbelang door de gemeente een blikvanger
geplaatst aan het begin van het fietspad bij het Eysingapaed. Goed om te zin dat hier al gebruik van wordt
gemaakt.
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Aldtsjerk kiest voor extra huur en koopwoningen in het dorp
Onlangs heeft dorpsbelang een enquête huis aan huis verspreid waarin we een zestal vragen hebben
voorgelegd om te weten te komen wat de woonwensen zijn. Vijfenzeventig reacties zijn
binnengekomen(30%), waarvoor dank! Veel mensen geven aan dat ze graag zien dat er woningen
bijgebouwd worden. Deze woonwensen gebruiken we om de dorpsvisie op te stellen.
Een belangrijke vraag die gesteld is, is het wenselijk het aantal woningen uit te breiden, zo ja hoeveel
woningen zouden dat moeten zijn en wat voor woningen zijn dan wenselijk. Daarnaast is de vraag
gesteld of nieuwe woningen in, aan of naast het dorp zouden moeten worden gerealiseerd. Iets meer
dan een kwart van de mensen (huishoudens) heeft gereageerd. Dank hiervoor!
Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de mensen die hebben meegedaan voor uitbreiding van
het aantal woningen zijn. 47% geeft aan tussen de 10 en 20 woningen te willen uitbreiden. 33% wil
tussen de 20 en 30 woningen. Dit wil men doorgaans in de koop en de huursector zien. Hierbij wordt
aangegeven dat met name in de lagere prijscategorie behoefte bestaat. Als het om het soort woning
gaat wordt een vorm van levensloopbestendig wonen het meest genoemd. Daarna zijn de meeste
mensen van mening dat er behoefte is aan twee-onder-een-kapwoningen. Bij de vraag waar gezocht
moet worden naar een locatie om woningen toe te voegen is 72 % voor inbreiding in het dorp of
doorgroeien aan bestaande wegen en straten. 26 % ziet ook kans voor het doorgroeien van
bestaande buurten door wegen toe te voegen. Deze uitkomst willen wij verwerken in de nieuwe
dorpsvisie en meegeven aan de gemeente zodat deze wensen ook in de nieuwe woonvisie kunnen
worden betrokken.
Deze enquête is in samenwerking met Annestien Andela tot stand gekomen, waarvoor onze dank!
Namens dorpsbelang Aldtsjerk,
René Bremer
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Verslag : Verenigingen Aldtsjerk – Doarpsbelang
Aldtsjerk
Datum : 10 april 2019
Aan
: Verenigingen Aldtsjerk en leden DBA
Van
: Hester / Marja
Kenmerk
: Gez. Verenigingen 20190410

Aanwezig

: De Brêgebidler – Hester van Delft
Sinnehonk / Oerein - Annestien Andela
Havencommissie – Sjerp Tolsma
Ysclub – Arie vd Polder en Tjibbe Lei
Kerst-Inn – Gryt v.d. Polder
Mingd Koar – Trynke Wiegersma en Marjan van der Meer
Doarpsbelang – Marja de With en Hester van Delft

Met kennisgeving afwezig: Speeltuincommissie en Feinteboun
Opening:
Mogelijk is er iets niet goed gegaan met de uitnodigingen, Hester geeft aan dat in ieder geval de PKN
de volgende keer met door de aanwezigen vermelde e-mailadressen uitgenodigd gaat worden. Hierna
opent ze de vergadering en heet allen welkom.
Oerein
Annestien is de officiële opvolgster als beheerder van Oerein. 2018 is positief afgesloten, en ook in
2019 draait het goed met alweer meer bezoekers. Er zijn al enkele nieuwe vrijwilligers, maar er
kunnen nog altijd meer bij. Hilda v.d. Let is de nieuwe penningmeester. Binnenkort zal buitenom
onderhoud worden gepleegd. Doordat Ytsje v.d. Wal een verloting bij de provincie heeft gewonnen is
Oerein in het bezit gekomen van 3 mooie nieuwe tuintafels met banken. De bibliotheekcommissie is
opgeheven, maar incidenteel wordt er nog wel gebruik gemaakt van deze voorziening.
Haven
Het is een goed jaar geweest waarin alle ligplaatsen bezet waren. En met 40 meer overnachtingen is
het totaal aantal uitgekomen op 120. Hierdoor is er aan de gemeente 120 euro uitgekeerd aan
toeristenbelasting. Het haventerrein is inmiddels weer schoon voor het nieuwe seizoen. Ate v.d. P en
Jan K zijn vaste maaiers en zij kunnen gebruik maken van maaimachine en hoge druk, eigendom van
de haven.
Jan Z. is havenmeester en reinigt ook de toiletten. De helling is gerepareerd en klaar voor gebruik.
Helaas zijn er ook vernielingen geweest, met een schadepost als gevolg.
Het beheer van de e-sloep is bij stichting, vragen van mogelijke huurders komen bij haven commissie
terecht. Overleg tussen stichting, dorpsbelang en haven is gewenst om duidelijkheid te verkrijgen.
Vergadering geeft aan dat haven waardevolle toevoeging is voor dorp. Zowel qua ligplaatsen als voor
een blokje om.
Bewegwijzering voor doarpskuier zou beter kunnen. Net zoals het maaien van het pad.
Tafel met bankjes aan rechterkant trailerhelling: is deze van gemeente? Wie onderhoudt deze?

IJsclub
We hebben sinds 2012 geen strenge winter gehad. De baan is onder water gezet vanaf september, er
moest wel regelmatig bijgepompt worden i.v.m. lekkage. De ijsclub heeft 411 trouwe leden. Er is weer
door 22 schoolkinderen geschaatst in Leeuwarden. 12 Vrijwilligers halen gezamenlijk de contributie
op. Meer vrijwilligers zijn in de toekomst wel nodig voor bijvoorbeeld verkoop van koek en zopie.

Kerst Inn
Wederom een geslaagde kerstavond gehad in de Pauluskerk, met thema “respect”. Mooi ook dat de
schoolkinderen die inmiddels van school af zijn ook meehelpen. Belangrijk om kinderen van jongs af
aan verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven. Organisatie in handen van Esther Koopmans,
Theorine Scholte, Alco Hoogkarspel en Gryt vd Polder. Vaste bijdragen van schooljeugd, organist,
Bazuin, Alco & friends en het Mingd Koar. Samenzang wordt gewaardeerd, er worden 180
programmaboekjes gemaakt.
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Mingd Koar
Secretariaat is nu bij Albert Kloosterman. Dit jaar vierde men het 35-jarig bestaan van het Koor. Dit is
gevierd met een verrassingstocht per praam via de tegeltjesbrug naar Leeuwarden. Hier kreeg men
een rondleiding in de Blokhuis Poort en werd de inwendige mens niet vergeten. En werd er door Acta
een rollenspel in de gevangenis gespeeld. ’s Avonds diner in Oerein en nog een verrassingsoptreden
in de eigen Pauluskerk voor familie, vrienden en andere geïnteresseerden. Een prachtdag waar een
mooi fotoverslag van is gemaakt.
Het aantal leden blijft nu stabiel op 32-36 leden. De stemmen halen niet altijd meer de hoge noten, en
de stukken worden hier nu op aangepast.
Speeltuin
Via de mail heeft Anne Dorenbos gemeld dat de inspectie van Sinnetún en het hofje weer gedaan is.
Alles is opgestart en zomerklaar. Er komt een nieuw speelapparaat in de Sinnetún en het bordje
ontbreekt nog.
Brêgebidler
Verschijnt nog steeds 5x per jaar. Jellie Sinnema stopt i.v.m. verhuizing als redactielid. Er is een
nieuw redactielid aangetrokken, deze wordt in de volgende Brêgebidler voorgesteld. Mooi dat de
Brêgebidler ook via Trynwâlden.nl te bezichtigen is. Er is wel zorg over de financiën en er wordt
gezocht naar nieuwe manieren om donateurs te werven. Tijdens de ALV gevraagd worden om
vrijwillige bijdrage / automatische incasso van de lezers.
Sinnehonk
Froukje Olijve vervangt tijdelijk de nieuwe directeur. Juf Martha wordt ook tijdelijk vervangen ivm
ziekte. Helaas zijn er ook bij school weer vernielingen geweest en de politie is ingeschakeld. Wens is
dat buurtagent vaker langs komt, en dan wellicht ook eens lopend of op de fiets. Ook ligt er na het
weekend vaak rotzooi rondom school. Schoolkinderen ruimen dit regelmatig op tijdens pauzes. De
school telt momenteel 43 kinderen en er zit een licht stijgende lijn in het aantal kinderen. Opbrengsten
van oud papier zijn weer wat hoger, hiervan worden o.a. zwem2play bekostigd en schaatslessen.
Tsjerkepaed
Dit jaar zal de Pauluskerk op 11 zaterdagen geopend zijn, van begin juli tot begin september. Er zijn in
totaal 11 vrijwilligers die gasten rondleiden. Mooie verhalen worden verteld, maar ook geschreven in
het gastenboek. De organisatie gaat uit van een landelijke organisatie. Elke kerk kan meedoen, maar
moet dit zelf organiseren. Er wordt een nieuwe vitrine geplaatst. De consistorie is in ere hersteld
tijdens een grote schoonmaakbeurt, welke door Alie van Dijk was georganiseerd, en waar 15
vrijwilligers enkele dagdelen mee bezig zijn geweest. Ook de destijds door de freule gedoneerde tafel
is grondig in de was gezet. Oproep om met elkaar voor het behoud van de kerk te zorgen.
Dorpsbelang
Zaken waar dorpsbelang mee bezig is geweest zijn o.a.: Aldtsjerk Foarút, woonvisie gemeente,
Wetterwâlden en gemeentelijke toeristische visie, pad rondom de Klinze-vijver, traverse N361, audiotoer, borden Oerein / Klinze en Dorpsbelang 125 jaar / dorpslunch. Dorpsbelang is dringend op zoek
naar een nieuwe secretaris en een nieuwe ponghâlder. Ook volgende keer zal deze vergadering
worden gehouden in de periode maart/april.
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