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Verslag 2e Algemene Ledenvergadering (AtV) van woensdagavond 3 november 2021 in de Bàn te
Gytsjerk.

ln totaalwaren er 21 mensen aanwezig (inclusief bijna voltallig bestuur).

1. Opening.

De voorzitter Lucas Talsma (verder in dit verslag Lucas) opent om 19:35 uur d e vergadering.

2. lngekomen stukken en mededelingen.

Bericht van verhindering ontvangen van Roy de Torbal die niet geheel fit is. Verder vraagt Lucas om
de presentielijst te tekenen voor zover nog niet gedaan. De agenda wordt zonder verdere wijzigingen
aangenomen.

3. Notulen AtV 20 oktober 2020.

ln de notulen van de ALV van 20 oktober 2020 is het gedeelte over het wonen niet geheel conform

overgenomen, Tabitha Dijkman heeft hier een opmerking over gemaakt. Pieter leest het aangepaste

stukje voor aan de ALV en deze keurt de notulen van de ALV van 20 oktober 2:020 vervolgens

unaniem akkoord.

4. Notulen ALV 6 oktober 2021.

Wim de Haan merkt op dat er een tweetal zaken niet correct in de notulen zijn weergegeven

waardoor deze punten ook niet correct in de visie zijn teruggekomen:

1. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's van 10 tot 20 moet worden aangepast in: een aantal
r'aauïnabt naar rhsrhJet'te. (Ae eren erl'ïrg: rs rnH orr rhrf /Íerb ferrsn vur' trr zetf e n ).

2. De opmerking over een wijk met als energievoorziening waterstof is ook niiet opgenomen in de

vis,a.

lucas zegt toe dat de secretaris (verder in dit verslag Pieter) deze twee zaken aan zal passen in de
pauze.

5. Statutenwijziging.

De reden voor de statutenwijziging wordt nogmaals door Pieter uitgelegd. Hieronder de
hoofdpunten:

o Integralemodernisering
r ANBI (geen beloning, bestemming batig saldo, stemprocedure)
o Naamsverandering (Ferieningfoar Doarpsbelang Gytsjerk
r Lidmaatschap: persoonlijken ingeschreven basisregistratie
o Vertegenwoordingsbevoegdheid (twee bestuursleden)
o Digitaal stemrecht (digitale of hybride vergadering)
r Oproeping via emailadressen en ook in Einekoer
o Ondertekening stukken en notulen
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Aleida Agema vraagt zich af hoe het bestuur het lidmaatschap op persoons nÍveau denkt in te vullen.

Pieter legt uit dat formeel diegene op wie zijn naam het lidmaatschap staat stemgerechtigd is. Omdat

:r nu sr'ectits e'eh tiir'per wonrhg r§ geregr§treerd'moet oiègene dib db AtlV'öe;zoekt dan een

nachtiging overleggen. Volgens Tjikke Krijgsman is er vanuit de vergadering van 3 oktober jl. een

andere indruk blijven hangen.

Lucas verduidelijkt dat de stelregel is: één lid per woning is stemgerechtigd, bij een gezin zal dus

onderling bepaald moeten worden wie de stem uitbrengt.

Na deze verduidetijkÍng wordt de statutenwijziging unaniem aangenomen.

5. Vaststelling Dorpsvisie.

ln de dorpsvisie, welke is geplaatst op de website Trynwalden online, worden nog een aantal extra

toevoegingen c.q. aanpassingen voorgesteld ten opzichte van die welke na de vergadering van 6

oktober waren verwerkt in de visie. Deze extra punten worden doorgenomen door Pieter:

Blz. 5: markt op zaterdag sterk punt

Blz. 15: tekst jongeren verschuift van zorg naar welzijn

Blz. 20 bovenaan: zin over laadpalen geschrapt

Blz. 20 benoemen aansluiting RvN noord op N361

Blz.26: aanpassingen voor kano's in Bouwepet onderzoeken

Blz.29: onderzoek van gas naar waterstof in deel dorp

Hierna ontstaat nog een levendige discussie over de visie.

Teike van Minnen:

Een kanoroute door de Bouwepet zal ingewikkeld worden, in het broedseizoe:n is het gebied gesloten

3n voor de rest zit er veel riet in het water wat het varen bemoeilijkt. Pieter gleeft aan dat er een stuk
s van het Fryske Gea waarin ze aangeven het zo te willen laten ten behoeve rvan de natuur.

Oene van der Veen: lnzake de voorgestelde wandelpaden, ook deze zijn dicht in het broedseizoen.

Harry Talsma: ls er al gekeken naar de hoeveelheid kano's die er in Rijperkerk van de kanoroute
gebruik maken?

Teike van Minnen: Uit de visie komt het gevoel naar voren dat het bestuur een voorkeur heeft voor
het bouwen op de geitenweide. Ook de toegangsweg wordt niet als een neutrale oplossing gezien.

Peter Ruisch: hierbij sluit ik me aan, ziet het ook als een richting van het bestuur.

Siebe Roosma: Geeft op verzoek van Lucas een overzicht van de stand van zaken: de Gemeente

Tytsjerksteradiel gevraagd om een intentieverklaring maar deze heeft op 5 oktober jl. aangegeven

niet te willen meewerken aan de ontwikkeling van de geitenweide, redenen:

a. binnen het vigerende bestemmingsplan is het niet mogelijk.
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b. Het is een buitengebied locatie waarvoor toestemming van de Provincie noodzakelijk is.

Siebe Roosma geeft aan voorlopig geen energie meer in het plan te zullen stei<en.

Teike van Minnen: vraagt zich af waarom is gekozen voor de ontwikkeling varr het hele stuk.

Peter Ruisch: Er zou een commissie komen maar die is er niet gekomen, wel zrijn er locaties

gedeïinieerd,'hier Wíl'h-U meer van weten.'tïeett dit'in de vorige vergaderÍng geopperd en dat híj wel

zitting wil nemen.

Èbrry i'arbnra waarorr öouwf Siffie rndvrht örj' ajir wornïrg;

Lucas geeft aan een gesprek te hebben aangevraagd met de wethouder aangezien we een contigent

à?nr.0{eninrS, hrelchnn,*.rrehreCcdd' gCflitgen'.É?írr ttritr 25+cÀ27 s*rd«shrtjrrLeJtr'críoàrvoor we nu geen

plaats hebben behalve bij de Haan en op de locatie van de scholen.

Klaas Bokma: wellicht is een alternatief woonarken in de Sànfeart, ïiny houses op de oever, zonder

auto.

Antoine de Vries: Wie heeft optie 7 (het maisveld van Bergsma ingebracht)

Klaas Bakker: Het maisveld is in het verleden ook al een keer ter sprake gekomen maar de

Singelwrotters zijn hier geen voorstander van.

Lucas geeft aan dat het wenselijk zou zijn om als een groep DB's van de Trynwàlden gezamenlijk een

standpunt richting de gemeente te verwoorden.

Wim de Haan: volgens de Gemeente is er na 2025 een afname van de bewonersaantallen, wordt hier

rekening mee gehouden?

Pieter geeft aan dat Gytsjerk naar verwachting weinig zal krimpen.

Teike van Minnen: De natuur staat laag in het vaandel.

a. Een camping initiëren geeft alleen maar overlast en is dit nodig in Gytsjerk

b. Een wandelpad langs de Binnenmiede met een hond geeft veel verstoring

c. Er is geen extra pad nodig, er zijn er genoeg.

d. Veel bezig met recreatie en toerisme

Lucas geeft aan dat we te maken hebben met regels van goed fatsoen en dat (]en paar mensen het
verpesten voor de rest. Een visie is alleen richtinggevend.

Kíaas Zijlstra: Hoe zít het met het pad naar het Atsjebosk.

Pieter geeft aan, er zijn twee gedeeltes:

a. Men gaat in overleg met de eigenaar van het stuk van de Rinia van lrlautaweg

of het gedeelte naar het benzinestation open kan blijven
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b. Getracht wordt om het pad door de weide aan de overkant van de l§351 weer open te
krijgen maar de Gemeente wil hier niet erg aan meewerken.

Er is een níeuwe stichting, de Stichting Cultuur en Landschap Trynwàlden, deze wÍl proberen het op

te pakken. De gedachten zijn een stuk grond aan te kopen en hiervoor zoekt de Stichting nog

sponsoren. Zijn er gulle gevers?

Wim de Haan: Komen er ook voorzieningen voor bezoekers van de Bouwepet en dan ook met name

voor fietsers aan de andere kant van de N361 en wil dit nog toevoegen aan de visie.

lucas geett aan dàt dè vlslë een rithtihggevend'l! en clàt we twee mogelÏjkRe(Jen hebben:

1. Of nu akkoord door de ALV

2. Of niet akkoord door de ALV en dan verder op de jaarvergadering op 16 maart 2022 weer ter
stemming brengen.

De ALV geeft in meerderheid aan akkoord te zijn met de visie zoals dÍe er nu ligt. Om de

tegenstemmers tegemoet te komen vraagt Lucas wat de voornaamste bezwaren zijn een of we hier

met een kleine aanpassing alsnog overeenstemming kunnen krijgen.

ln het hoofdstuk wonen zal het onderstaande worden geschrapt:

Er ligt momenteel een voornemen voor een beperkt aantal levensloopwoningen op het terrein
tussen de Canterlandseweg en Oer de Feart ll, Derpsbelang zeu dí+ Blan graag breder willen trekl<en

tegenever de Gyt.jerkerheelce, em dit megelijk te mal<en streven we naar een nieuvre leeatie veer

het leenbedrijf gelegen aan de €anterlandseweg,

En in relatie hiermee zal onderstaande worden herschreven om de aansluiting; in het verhaal te
behouden:

Mochten bovenstaande mogelijkheden nog lang op zich wachten dan willen we pleiten voor

uitbreidingsruimte in het tussengebied' Gytsjerk-Oentsjerk ten noorden van het dorp. Met
inachtneming van landschappelijke randvoorwaarden kan zo een ruimtelijke e n functionele

aansluiting van de twee dorpen en hun voorzieningenpatroon worden gerealí:;eerd.

Bij het deelhoofdstuk bedrijven vervalt een gedeelte van de volgende alinea:

Verplaatsing van dit bedrijf is aljarenlang een wens van Dorpsbelang Gytsjerk. Daarmee wordt de

miIieu- en verkeershinder een stuk minder iit<neaen+ee{-invC+ing

met weningbeuw met een entsluitingsweg (zie hierever eel< bij de Baragraaf ri,en€n).

De ALV kan zich hierin vinden en daarmee wordt het verhaal van de visie afgesloten.

7. Pauze.

8. Faunapassage en de N361

Gijs Mank van de provincie geeft uitleg over de faunapassage in de N361 als onderdeel van de

gebÍedsontwikkeÍing De Centrale As. Daarnaast neemt hij ons in een boeiend verhaal mee naar de
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diverse aanpassingen die men nog zal realiseren in de komende tijd om de ecologische

hoofdstructuur te verbeteren waardoor de migratie van de fauna hersteld wordt welke nu is

onderbroken door o.a. de Centrale As.

De verschillende ecologische gebieden worden nu als het ware aan elkaar geregen door diverse

aanpassingen.

9. W.v.t.t

Deze wordt verder overgeslagen

10. Rondvraag

Ook deze komt niet meer aan bod

11. Sluiting

Om 21:45 uur sluit Lucas de vergadering en wenst eenieder wel thuis.

Getekend,

Gytsjerk, t t r/lC>§.r^^6À.:re-x- r)-c» [\

De Voorzitter, De Secretaris,


