VEtsËNIGIIITG VOOR DOBPSBETÀNGEN GíEKERK

verslag algemene ledenvergadering (Atv) van dinsdagavond 6 oktober 2021 in de Bàn te Gytsjerk
ln totaalwaren er 35 mensen aanwezig (inclusief voltallig bestuur)
1. Opening.
De voorzitter Lucas Talsma (verder in dit verslag Lucas) opent om 19:45 uur de vergadering.
lets later
dan gepland door de Corona check en een nog niet geheel gestroomlijnde koffie/thee verzorging.

Omdat het bestuur grotendeels nieuw
om zich voor te stellen.

is

geeft de voorzitter íeder bestuurslid even de gelegenheid

2. lngekomen stukken en mededelingen.
Bericht van verhindering ontvangen van Sijbe Roosma. Er zijn geen verdere stukken binnengekomen
derhalve wordt de agenda ongewijzigd aangenomen.
3. Notulen ALV 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. Het bestuur zegt toe deze
opmerking mee te nemen in de aangepaste versie. Op verzoek van Klaas Bokma zullen de notulen
van de ALV niet alleen naar de aanwezige leden op de jaarvergadering worde r gezonden maar
tevens gepubliceerd op sociale medía. De goedkeuríng van de definitieve notulen wordt verschoven
naar de extra ingelaste vergadering van 3 november a.s.
4. Jaarverslag2O2O.
De secretaris Pieter Woudstra (verder in dit verslag Pieter) verwijst naar de samenvatting
van het
jaarverslag (welke in een verkorte versie in de Einekoer van oktober/november
2021is
gepubliceerd). Dit verslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
ook dit jaarverslag zal
worden gepubliceerd op de sociale media. De voorzitter bedankt pieter voor het jaarverslag.

Naar aanleiding van vragen over de beschikbaarstelling van het jaarverslag en de notulen
voor de
leden ontspint zich in de vergadering een discussie over de wenselijkheid van een
eigen website van
Doarpsbelang. Het bestuur zegt toe voor de volgende jaarvergadering (in 2022) een eenvoudige
website gereed te hebben waar de voor leden relevante documenten op kunnen worden

gepubliceerd.

5. Jaarrekening 2020.
De penningmeester Jaap Brouwer (verder dit verslag Jaap) loopt door het financieel verslag
over
2020. Pier Nijholt heeft een vraag over het saldo van het Paedwizerfonds. Jaap geeft aan dat dit
meer dan 20 iaar geleden is opgezet ter vervanging van de 5 destUds aangeschafte paedwizers.
(Momenteel staan er nog 3 onverlichte borden) Door de ingebouwde huidige
navigatiemiddelen in

de auto's is vervanging niet meer nodig en Jaap geeft aan het saldo in 2021. over te boeken
naar de
algemene spaarrekening. Verder vraagt Ale Tigchelaar naar het bedrag gespecificeerd onder
de

noemer beeld, dit wordt uitgelegd door de Jaap.
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6. Begroting 2021.
Jaap geeft een toelichting op de begroting voor het volgend jaar en deze begroting wordt zonder
verdere vragen akkoord bevonden. Jaap geeft nog wel aan dat hij verwacht dat de subsidie voor het

opruimen van zwerfafual mogelijk in2022 zalverdwijnen, mede door het invoeren van statiegeld op
plastic flesjes.
Oene van der Veen maakt naar aanleiding van de begroting nog de opmerking dat er voor het beeld
bij de boom ook een manifestatie bij de plaatsing is voorzien en dat mensen daar ook geld voor
kunnen geven.

7.

Kascommissie.

Wim de Haan, lid van de kascommissie geeft aan dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde zijn
bevonden waarna door de ALV decharge wordtverleend aan de penningmeester over hetjaar 2020.
Mevrouw I Zijlstra wordt door de voorzitter bedankt voor haar deelname en
wordt benoemd: Taetske Zuidema.

arls

nieuw reserve lid

Kascommíssie voor 2O2Lzijn: dhr. Wim de Haan en Albert Pot.

8. Statutenwijziging.
De huidige statuten dateren van 1979 en zijn aan revisie toe. Deze statuten ziin in een eerder

stadíum gepubÍiceerd op Trynwàlden online. PÍeter geeft een presentie van de grootste wijzigingen
en deze worden verder becommentarieerd door de ALV om duidelijkheid te krijgen over de impact.
Klaas Bokma vraagt naar het nut van deze aanpassing waarop Piet Reitsma aangeeft dat het bestuur
dan beter gedekt is tegen persoonlijke aansprakelijkheid.
Omdat er geen derde deel van het aantal leden op de ALV aanwezig is kan de statutenwijziging niet
op deze vergaderíng bekrachtigd worden. Daardoor wordt er een extra vergadering uitgeschreven
voor 3 november 2O21- om 19.30 in De Bàn. Hierbij is een gekwalificeerde meerderheid (een % deel
van de stemmen van de dan aanwezige leden) nodig.
De

voorzitter bedankt de secretaris en penningmeester voor het werk wat zij hiervoor hebben verzet.

9. Herschikking commissies.

voorzitter geeft aan dat het bestuur wil voorstellen om alle bestaande commissies en
werkgroepen die opereren onder de noemer van Dorpsbelangen op te heffen, mits de commissie
zich kenbaar maakt aan het bestuur met een opsomming van de leden en het doel van de commissie.
De

Reden hiervoor is dat het bestuur geen zicht heeft in alle nog eventueel bestaande commissies. Met

alle aangemelde commissies/werkgroepen die opereren onder de vleugels van Dorpsbelang wil het
bestuur minimaal 1 a 2x per jaar een terugkoppeling. De commissie Rinia van Nautaweg Noord is
bekend en Eeuwe de Vries neemt deze voor zijn rekening, verder zal Ale Tigchelaar een mailtje naar
Dorsbelang sturen over de commissie welke gaat over het beeld in het centrum van Gytsjerk.
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10. Update Doarpsh0s De Bàn
Jaap geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en de stand van zaken op
Bàn. Niet alle activiteiten zijn mogelijk in De Bàn maar iets is beter dan niets.

dit moment van De

Tevens geeft hij aan dat er ín juni 2O22 een evaÍuatiemoment zal komen om te kijken of er genoeg
vrijwilligers en activiteiten z'ljn om verder te gaan met De Bàn.

worden van de vergadering een aantal suggesties gedaan voor een betere communicatie over de
activiteiten in de Bàn, zoals een groep emailadressen aanmaken en die regelmatig een update
sturen, of posters achter de lege ruiten van de Albert Heijn, en ook in de Bàn zelf. Jaap geeft aan dat
de Bàn erover denkt om een publicatiekastje erBens in het centrum te plaatsen.
Er

11. Pauze
12. Vastelling Dorpsvisie
De voorzitter geeft een overzicht van de grootste wijzigingen welke naar voren zijn gekomen uit de
ínloop bíjeenkomsten en welke z'tjn weerslag hebben gevonden in de versie welke nu ter beoordeling
van de vergadering liggen.

Wim de Haan heeft een mail gezonden met een aantal opmerkingen welke voor een deel door het
bestuur in de laatste versie worden meegenomen en over een aantal andere zaken geeft de
voorzitter aan deze ook te zullen aanpassen:

o
o

Kano's in de Bouwepet: hier zal worden aangegeven dat aanpassingen van de route wellicht
het onderzoeken waard zijn.
Laadpalen in het centrum; vermeldt zal worden dat hier wel vraag naar moet zijn.

Met betrekking tot het gedeelte wonen vindt de vergadering na stemming dat alle mogelijke locaties
door Wim de Haan genoemd in de visie moeten worden opgenomen. Alle locaties waar eventuele
uitbreiding zou kunnen plaatsvinden zijn:

L

Beide huidige locaties scholen (immers er zijn plannen voor nieuwbouw op een andere
locatie.

2.

Het groengebied tussen de Canterlandseweg en Oer de Feart 2 (geitenweide)
Tussengebied Gytsjerk en Oentsjerk (ten noorden van het zwembad)

3.

4. Canterlandseweg zuidzijde richting kerk (lintbebouwing)
5. Lokatie loonbedrijf Canterlandseweg, na verhuizing en afbraak loodsen (lintbebouwing)
6. Gytsjerksterhoek inbreiding (lintbebouwing)
7. Zuidelijk van de Singel (lintbebouwing en tevens bredere ontsluitingsweg naar boerderij)
8. De Skuorre, op begane grond woningen
Piet Reitsma memoreert dat het verstandig is om met name te kijken naar inbreiding aangezien het
momenteel heel moeilijk is om in het buitengebied bebouwing te realiseren. Hiervoor is provinciale

toestemming nodig.
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ln dit kader ontspint zich in de vergadering nog een discussie over één specifi-.ke woningbouwlocatie,
de Skuorre in relatie tot de ijsbaan. De bescherming tegen (geluid)overlast voor de toekomstige
woningen conflicteert mogelijk met de doelstelling om de functie van de ijsbaan te verbreden met
meer dorpsactivite iten.
Het bestuur geeft aan hierover een zienswijze te hebben ingediend op het nieuwe bestemmingsplan.
Hierin is aangegeven dat we streven naar een goede evenementenregeling. lndien geen goede

evenementenregeling mogelijk is zou de Skuorre eventueel verplaatst kunnen worden naar de kant
van de Canterlandseweg. In dit kader zal de gemeente bekijken of een aanpas;sing aan het
bestemmingsplan mogelijk is en zal verder over[eg plaatsvinden met de andere belanghebbenden. ln
de vergadering van 3 november wordt hierop teruggekomen. Doelstelling van Dorpsbelang is het
behoud van het evenemententerrein als centraal ontmoetingspunt.
Ale Tigchelaar geeft aan dat de verkeersmaatregelen bij Hellinga aan de Rinia van Nautaweg Noord
§r,nlar,rÍ\àg.,in.tt*anJlt.loo.ut+,n4glek-qkqn-qn.?ArlEL15l"§t
Ook meldt Ale Tigchelaar dat de tijd tussen bezorging Einekoer en ALV te

te

neJ.nan-. Hpl-

bestrlu

zal. kilJren. hoe- de-ze.

kort

is

om zaken goed door

termiur. re" ve-rlengen-.

Gert Bouwman merkt op dat op pagina 17 van de visie de snelheid aan de zuirjkant niet 30 km per
uur is maar 50. Wel ligt er een wens van hem om de snelheid aan te passen tot 30 km per uur

Will Kleefstra vraagt naar de snelheid van het gemotoriseerde verkeer bij de oversteek richting
Ryptsjerk of dit niet naar beneden kan. Roy de Torbal memoreert dat in de werkgroep N361 de
kijkrichting 50 m per uur is voor dit stuk weggedeelte.
Sander Bouwman vraagt hoe concreet de camping is die genoemd wordt in de visie. Lucas geeft aan
dat het een idee is maar dat er geen concrete plannen zijn op dit moment

Mede gezien de bovenstaande vragen en aanpassingen wordt besloten om de definitieve vaststelling
van de visie uit te stellen naar 3 november a.s.

ig. w.v.t.t.
Geen verdere zaken

141L5. Rondvraag en §luiting.
Mede gelet op de tijd sluit de voorzitter de vergadering om 22:22 uur zonder nog een rondvraag te
houden en wenst iedereen een welthuis.
Getekend
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