Samenvatting jaarvergadering Dorpsbelangen Oentsjerk
op donderdag 11 april 2019 in Stania State.
Aanwezig:
• circa 45 leden
• vertegenwoordigers van GroenLinks, FNP, CDA, VVD, bestuur Dorpsbelang
Gytsjerk en Zakenclub Trynwâlden
• de bestuursleden van Dorpsbelangen (DB) Oentsjerk
In de jaarvergadering zijn de volgende zaken vastgesteld:
- de notulen van de jaarvergadering van 22-3-2018
- het financieel jaarverslag van 2018
Bestuurswisseling
Jan Ferwerda (voorzitter ad interim) is in de loop van vorig jaar afgetreden. Hij is niet aanwezig, maar hij
wordt bedankt voor zijn werk voor het dorp met name op het gebied van verkeer en sport.
Sandra Buith heeft het voorzitterschap overgenomen. Ali-Jetske Hoogland heeft zich als (kandidaat)
bestuurslid gemeld; haar benoeming wordt goedgekeurd.
Dorpsbelangen Oentsjerk heeft aandacht voor:
- Wonen en woonomgeving
- Bedrijvigheid en economie
- Verkeer en vervoer
- Natuur, milieu, recreatie en toerisme
- Zorg en Welzijn
Wonen en woonomgeving
Prioriteit is om Oentsjerk als woondorp in een groene omgeving te handhaven.
De gemeente is met een nieuwe woonvisie bezig, welke in de zomer wordt vastgesteld. Dorpsbelangen zijn
gevraagd om hierover mee te denken.
Kernpunten van de woonvisie:
• in elk deel van de gemeente moeten sociale huurwoningen zijn, nieuwe komen in Burgum;
• aantal sociale huurwoningen zijn 2750 met een gemiddelde wachttijd van een jaar;
• bouwen naar behoefte;
• van belang om starters en jonge gezinnen in ieder dorp te behouden;
• voorzieningenkernen zijn Burgum, Hurdegaryp en de Trynwâlden;
• de woonomgeving schoon, heel en veiling houden;
• de omgeving moet uitnodigen tot beweging met wandel- en fietspaden
Bedrijvigheid en economie
Prioriteit is een kleinschalig bedrijventerrein in Oentsjerk.
Historie: de eerste ideeën dateren van 1997. Er is een locatieonderzoek geweest uitgevoerd door Grontmij.
De locaties Aldtsjerk en Ryptsjerk zijn afgevallen, locatie Hurdegaryp wordt on-hold gezet i.v.m. het
tracébesluit. In 2005 is er gekozen voor de locatie aan de Sanjesreed met woon- en werkpercelen.
Ook in 2004 heeft een klankbordgroep bestaande uit DB Oentsjerk, DB Gytsjerk en de zakenclub
Trynwâlden zich gebogen over de plannen. Aandachtspunten vanuit DB Oentsjerk waren: de omvang, de
ontsluiting van de Rengersweg, verkeersveiligheid van de bewoners aan de Sanjesreed en het behoud van
het landelijk karakter van het dorp.
In de periode 2008-2018 liggen de plannen stil vanwege de economische crisis. Hierdoor heeft een aantal
bedrijven een andere vestigingsplek gekozen.
Actueel: In januari 2018 is het plan door gemeente en Zakenclub Trynwâlden kenbaar gemaakt. De eisen
van het plan vanuit 2004 zijn bijgesteld om het interessanter te maken voor de ondernemers. Bij de
ontwikkeling van dit plan is DB Oentsjerk als vertegenwoordiger van het hele dorp niet betrokken.
Er zijn vanuit DB Oentsjerk verschillende gesprekken geweest met gemeente (ambtenaren en betrokken
wethouder), zakenclub en diverse overleggen met buurtverenigingen en aanwonenden. Ook is een enquête
van aanwonenden verspreid via de buurtverenigingen.
De huidige stand van zaken is dat er een voorontwerp bestemmingsplan ligt, waarmee de bestemming van
het beoogde terrein wordt gewijzigd van agrarisch naar bedrijventerrein.
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De mogelijkheid is gegeven om een zienswijze in te dienen. Er zijn ongeveer 15 zienswijzen ingediend,
waaronder die van DB Oentsjerk.
Zienswijze DB Oentsjerk:
De grootte van het bedrijventerrein is evenals in 2004 nog steeds een punt van aandacht. Is het noodzakelijk
om een groot stuk landschap op te offeren aan een bedrijventerrein? Er zijn inmiddels leegstaande
gebouwen van het voormalige PTC+ met bestemming bedrijventerrein categorie 1 en 2. Is er door de
gemeente gekeken of dat – met aanpassingen - een alternatieve locatie zou kunnen zijn? Passend bij het
beleid van de provincie die stelt dat inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding. De problematische
aansluiting met de Rengersweg blijft dan nog steeds een punt van zorg. Evenals zorg om verkeersveiligheid
van de bewoners aan de Sanjesreed van de zorginstellingen en de hierdoor toenemende verkeersdrukte.
Aandacht voor het behoud van het open landschap en daarmee het landelijk karakter van ons dorp.
Ook heeft het plan impact op de recreatieve waarde van de in 2012 aangelegde ruiterpaden wat onderdeel
uitmaakt van een netwerk aan men en ruiterroutes in Noordoost Friesland.
Bij de gemeente zijn een vijftiental zienswijzen ingediend. De zienswijze van Dorpsbelangen Oentsjerk is op
basis van diverse overleggen tot stand gekomen. De tijd was te kort om een volledige dorpsbrede zienswijze
te formuleren vanwege de termijn van de gemeente van 6 weken om te reageren op ‘het voorontwerp
wijziging bestemmingsplan van agrarische grond naar bedrijventerrein’.
Desgevraagd hebben diverse leden hun visie gegeven met betrekkingen tot de gang van zaken.
Een en ander samenvattend: er zijn voor- en tegenstanders, waarbij uit de reacties vanuit de zaal blijkt dat
de tegenstanders in de meerderheid zijn. Overleg met andere dorpen binnen de Trynwâlden en Hurdegaryp
om mogelijkheden te onderzoeken vindt men van belang. Locatieverandering naar de leegstaande
gebouwen van PTC+ en/of het bedrijventerrein ten noorden van Aldtsjerk lijkt een optie.
Vervolg: Wij hebben alle dorpsbewoners gevraagd of zij het een goed idee vinden om in het kader van de
nieuwe omgevingswet aan de gemeente een voorstel te doen voor een open dialoog met als doel te komen
tot een gedragen plan door alle inwoners van Oentsjerk. Ondernemers, aanwonenden en andere inwoners.
Op basis van de vele reacties die wij hebben ontvangen zullen we hier bij de gemeente op blijven
aandringen. Het college kiest er vooralsnog voor om de ingezette procedure van inspraak en overleg te
vervolgen. Op 4 juli wordt de notitie inspraak en overleg in de Gemeenteraad behandelt; dan zal bij
gemeente er de mogelijkheid zijn voor inspraak; de volgende stap zou kunnen zijn het opstellen van een
definitief bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad een besluit neemt.
Verkeer en vervoer
Samen met de andere dorpen die aan het traject N361 liggen, is de Werkgroep 361 opgericht. Het doel is
om met provincie en gemeente tot plannen, aanpassing en herinrichting van dit traject te komen.
Er is in Oentsjerk een enquête uitgegaan, waar 212 mensen op hebben gereageerd. Het doel is om van de
Rengersweg weer een dorpsweg te maken.
Samenvatting van de uitkomsten:
– in algemene zin is de verkeerssituatie niet veilig;
– een krappe meerderheid is tegen het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 km;
– de t-splitsingen bij de Harpspeler en de Dr. Kijlstraweg worden niet veilig geacht;
– het kruispunt Wynzerdyk/Heemstrasingel (bij het café) is een verkeersplein, maar dat is niet duidelijk;
– de rotondes bij de Van Haersmasingel en Douwelaan worden als relatief veilig ervaren.
Als oplossing voor de t-splitsing bij de Harpspeler wordt aangedragen een rotonde met ruimte voor een
fietspad en aan de Rengersweg aan de westkant van de rotonde een foetspad aan te leggen. Als tweede
(minder gewenste) optie het duidelijker aangeven van het vervolgen van het fietspad met behulp van
kleuren, verhoging in het asfalt en haaientanden.
Als verbetering van de t-splitsing bij de Dr. Kijlstraweg wordt aangedragen het verlagen van de hoogte van
de heggen aan weerszijden en verbetering van het foetspad.
Naar aanleiding hiervan zijn de opmerkingen uit de zaal:
• hoe verhoudt een dorpsweg zich verhoudt met de bestaande rotondes;
• rotondes zijn niet veilig en niet mooi voor een dorpsweg;
• het bestaande asfalt nodigt uit om snel te rijden;
• klinkers haalt de snelheid er uit, geeft een dorpskarakter en is rustiger; maar heeft als nadeel meer
lawaai;
• d.m.v. kleuren op het wegdek kun je een fietsstrook aangeven; werkt snelheid verlagend.
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Natuur, milieu, recreatie en toerisme
Groenkerk geeft een toelichting op de activiteiten.
De bijenweide is afgelopen voorjaar opnieuw ingezaaid samen met de cliënten van It Aventoer. In het najaar
wordt de bijenweide weer gemaaid met de zeis. Mensen die interesse hebben om mee te doen zijn van
harte welkom.
Aan It Medsje ligt de fruit-te-overtuin. Deze bestaat al zo'n 6 jaar. Momenteel staan de bomen en planten
prachtig in bloei. In najaar kun je er fruit halen.
Als er buurten zijn die ook graag bloemen in de perken langs de wegen willen in plaats van de grasstroken
schakel dan je buurtvereniging in.
Tûk: sinds 2018 is er een elektrische deelauto voor de Trynwâlden beschikbaar, de Tûk, met als doel om het
aantal auto's te verminderen. De Tûk kan nu nog gereserveerd worden bij garage Olijnsma in Gytsjerk.
Stichting Tûk, de eigenaar van de auto('s), die gestald staat bij Olijnsma in Gytsjerk is bezig met het
ontwikkelen van een app/website voor reserveringen en de mogelijkheid voor een abonnement. Er is
subsidie toegekend voor aanschaf van een tweede auto met een grotere actieradius.
Bij het winkelcentrum in Gytsjerk staat een laadpaal. Het is de bedoeling dat er een tweede laadpaal in
Oentsjerk komt. Er worden suggesties gevraagd waar die moet komen. Uit de zaal komt geluid dat het mooi
zou zijn als de tweede auto Oentsjerk als standplaats krijgt, bijvoorbeeld bij Heemstra State.
Trynergie heeft als belangrijkste doelen: opwekken, besparen en leveren. Trynergie heeft begin 2018 120
klanten en eind 2018 130 klanten.
Opwekken kan: op eigen dak, op andermans dak of grootschalig opwekken via (bedrijf) daken bijvoorbeeld
op het dak van pand Bijlsma. Opwekken via andermans dak staat on hold, omdat het onduidelijk is wat het
rendement van de overheid zal zijn.
Besparen:
- bij het Energieloket van de gemeente kun je een energiescan aanvragen
- er heeft een Buurkrachtavond plaatsgevonden in Oentsjerk om met elkaar als buren te onderzoeken
waar je gezamenlijk energie kunt besparen of groene initiatieven kunt ontwikkelen
- wil je warmtelekken in je huis opsporen? Via Trynergie kun je een scan laten uitvoeren met de
warmtecamera
Mienkskipsenergie: als je energie afneemt via Trynergie bij EnergieVanOns kun je een club of vereniging in
de Trynwâlden steunen. Ook steunt Trynergie projecten binnen de Trynwâlden voor Mienskipsdoeleinden op
het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.
Trynergie heeft een goed en stabiel bestuur, maar nieuwe mensen zijn van harte welkom. Meld je aan!
Voor recreatie is nieuw beleid in Visie Toerisme en Recreatie Noordoost Fryslân.
De gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben de dorpsbelangen uitgenodigd om te
inventariseren wat op het gebied van toerisme belangrijk wordt gevonden. Ook ondernemers en raadsleden
zijn uitgenodigd. Speerpunten voor onze omgeving zijn:
− promotiemateriaal ontwikkelen om meer toeristen te trekken;
− toeristische informatiepunten professionaliseren;
− route infrastructuur voor wandelen en fietsen verbeteren;
− ontwikkelen van twee belevingsroutes.
Het proces heeft nog niet tot concrete acties geleid.
Dorpsvisie 2020 en verder
De huidige dorpsvisie loopt ten einde. Wij vinden het belangrijk om te weten wat inwoners belangrijk vinden
als het gaat om bovenstaande thema’s. Daarom zullen wij over allerlei onderwerpen steeds vaker vragen
hoe u er over denkt zodat we dat wat u belangrijk vindt mee kunnen nemen in onze gesprekken met de
gemeente en andere partijen. Ook willen we alle dorpsbewoners uitnodigen om expertise of ideeën over
deze thema’s met ons te delen of met ons mee te gaan naar brede bijeenkomsten in de regio.
Dorpsbelangen Oentsjerk
- Sandra Buith, voorzitter
- Niek Hagoort, Penningmeester
- Ank Schepp Beelen, secretaris
- Sjoukje vd Meulen, notulen
- Ali-Jetske Hoogland
- Ineke Kooistra
- Albert Schaafsma
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