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Feriening foar Doarpsbelang Gytsjerk 
 
 
 
 

Jaarverslag Gytsjerk 2021 
 
Bestuursversie 5 maart 2021 
(onder voorbehoud van goedkeuring Algemene ledenvergadering) 
 
Inleiding 
In het jaar 2021 is ondanks de corona een productief jaar geweest. De ontmoetingsruimte is in de 
Bân tot stand gekomen en we hebben een nieuwe dorpsvisie en nieuwe statuten. Om ons heen is de 
faunapassage er gekomen, en er wordt gewerkt aan de verbouw van het zwembad. 
 
Bestuur 
Het bestuur van onze vereniging  bestaat nu weer uit 5 personen, die elkaar goed aanvullen en 
samen het nodige tot stand weten te brengen. Doarpsbelang volgt nu niet alleen ontwikkelingen, 
maar is hier nu ook actief bij betrokken en start ook zelf zaken op. 
 
ALV 
Vanwege de corona is de jaarvergadering verplaatst van 22 april naar 6 oktober. In de daarop 
volgende extra algemene ledenvergadering op 3 november (nodig vanwege de statutenwijziging) is 
de dorpsvisie vastgesteld en de nieuwe statuten. 
 
Ledenadministratie 
Er zijn nu ongeveer 835 leden. Dit is een stijging van 75 ten opzichte van het vorige jaar (760). Dit is 
een positieve ontwikkeling. We hebben zelfs nog nooit zoveel leden gehad. 
 
Doarpshûs de Bân 
Op 14 januari 2021 is de stichting Doarpshûs Gytsjerk opgericht, met Albert Pot als voorzitter en Jaap 
Brouwer en Pieter Woudstra als penningmeester resp. secretaris. Op deze manier is de link met 
Doarpsbelang in de startfase goed gelegd. Per 1 april is het huurcontract met dbieb ingegaan tot 1 
januari 2023. De nieuwe ontmoetingsruimte in de bibliotheek heeft op suggestie vanuit het dorp de 
naam ‘de Bân gekregen.’ Op donderdagmiddag is de vaste koffiemiddag. Er zijn diverse 
vergaderingen gehouden (waaronder de vergaderingen van Doarpsbelang). Ook zijn er andere 
activiteiten geweest, zoals de creamiddag op woensdag en het mamacafé op een aantal vrijdagen. 
Tot november liep het redelijk totdat de coronamaatregelen noopten tot afschaling van activiteiten. 
Verder is er een duidelijk gebrek aan vrijwilligers om activiteiten op te starten en gaande te houden. 
 
Geen kap bomen Sjoerdastrjitte 
Ons gesprek met de gemeente over de voorgenomen kap van bomen in de Sjoerdastrjitte heeft 
resultaat gehad, mede dankzij een advies van een door ons ingeschakelde bomendeskundige. 
Volstaan kan worden met snoeiwerkzaamheden. De kapvergunning is ingetrokken en deze bomen, 
die wel 75 jaar oud zijn, kunnen blijven staan. 
 
Rioolgemaal 
Op de plek van het gesloopte rioolgemaal bij het Heechhout zijn op verzoek van Doarpsbelang door 
de gemeente wilde planten gezaaid en een paar insectenhotels geplaatst (waarvan er helaas ook al 
weer een van is verdwenen). Ook is een rijtje wilgen geplant langs het pad, dat opnieuw is 
geasfalteerd. 
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Regenwaterrioolplan Gytsjerk – Súdwest 
Ter uitwerking van het gemeentelijkrioleringsplan en klachten over wateroverlast heeft de gemeente 
een plan opgesteld voor een regenwaterriolering in het zuidwestelijke, lage deel van ons dorp. De 
voorbereiding is aan het einde van 2021 opgestart en aan bewoners is de mogelijkheid geboden om 
een gedeelte van hun eigen hemelwaterafvoer op het toekomstige aparte regenwateriool aan te 
sluiten. 
 
Stroffelstien 
Vanwege de coronamaatregelen is de plaatsing van de stroffelstien (holocaust herdenkingssteen) in 
april 2021 niet doorgegaan. De voorbereidingen hebben wel doorgang gevonden en hebben 
inmiddels geleid tot het plaatsen van de steen op 27 januari 2022. 
 
Beeld in het centrum 
Het initiatief van kunstenaar Oene van der Veen om een bronzen beeld te plaatsen bij de beuk in het 
centrum ter herdenking van Marten Brouwer en zijn accordeonorkest is 2021 een stuk concreter 
geworden. In de jaarvergadering van 20 oktober 2020 is besloten tot het voorfinancieren van een 
rubbermal om te voorkomen dat het kleimodel van het beeld uit zou drogen. De fondsenwerving is 
door Doarpsbelang met goed resultaat afgerond. Het proces van het maken van het beeld heeft 
grotendeels in 2021 plaatsgevonden. De plaatsing van het beeld is voorzien op 21 mei 2022. 
 
Woningbouwprogramma 
In maart 2021 is het gemeentelijk woningbouwprogramma vastgesteld. Samen met de andere 
dorpsbelangen in de Trynwâlden heeft Doarpsbelang Gytsjerk bereikt dat er nog 2 extra woningen 
van uit het Centrale as contingent bij zijn gekomen. In totaal zijn er in Gytsjerk nu zo’n 41 nieuwe 
woningen voorzien, waarvan 15 in de Skuorre. 
 
Dorpsvisie 
In de ALV van 3 november 2021 is de nieuwe Dorpsvisie vastgesteld. Hierin worden mogelijkheden 
aangegeven waar de nieuwe woningen in Gytsjerk zouden kunnen komen. Hierover is de nodige 
discussie geweest, maar er is een compromistekst gevonden. 
Belangrijk ander onderwerp in de dorpsvisie is de wens om meer activiteiten en evenementen op de 
ijsbaan mogelijk te maken. Hierop wordt bij het onderwerp ‘bestemmingsplan’ nader ingegaan. 
 
Inrichting openbare ruimte 
Aan de dorpsvisie is ook ons plan voor de inrichting van de openbare ruimte gekoppeld. 
Hoofddoelstelling is Gytsjerk verkeersveiliger maken en een meer karakteristieke dorpsuitstraling te 
geven. Doffe grijze betonstraatsteen vervangen door gebakken materialen en meer groen inpassen. 
Bij de voorbereiding van de herinrichting door de gemeente van de Rinia van Nautaweg Noord is het 
voorgaande ook onze inzet geweest. Op 13 december heeft er een bijeenkomst met de bewoners 
plaatsgevonden, waarbij de plannen van de gemeente besproken zijn. 
 
Zwembad 
Na het zwemseizoen van 2021 is met de verbouw van het zwembad begonnen. De verbouw zal naar 
verwachting in mei 2022 gereed zijn, voor het nieuwe zwemseizoen. Daarna zal de gemeente de 
herinrichting van de Rinia van Nautaweg noord oppakken. 
 
Faunapassage  
Eind augustus zijn de werkzaamheden aan de nieuwe faunapassage aan de zuidkant van ons dorp 
begonnen. Eind van dit jaar waren de werkzaamheden grotendeels afgerond. Op de ALV van 3 
november heeft Gijs Mank van de provincie hier een presentatie over gegeven. 
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It Set 
Als Doarpsbelang zijn we met It Fryske Gea en het Wetterskip Fryslân bezig geweest met een plan 
voor herstel van de oever bij de voormalige surfplek bij It Set. Ook een lichte recreatieve invulling 
behoort tot de mogelijkheden. Dit wordt vervolgd in 2022. 
 
Sanjesfjild 
Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Sanjesfjild is vastgesteld op 22 april. Hierdoor 
ontstaat er weer vestigingsruimte voor bedrijven in de Trynwâlden. Samen met Doarpsbelang 
Oentsjerk zijn we met de gemeente in gesprek geweest over een goede landschappelijke inpassing. 
De uitvoering van het plan laat nog even zich wachten onder meer omdat er beroep is ingesteld. 
 
Speelterreinen 
De gemeente heeft in 2021 besloten om het beheer van de speelterreinen in de dorpen zelf ter hand 
te nemen. De speeltuincommissies kunnen nog wel adviseren over het beheer. Doarpsbelang heeft 
de speeltuincommissies hierover geïnformeerd en gaat in 2022 hierover een gesprek organiseren. 
 
Website 
Op de jaarvergadering van 6 oktober 2021 is door de ALV besloten dat er een eenvoudige website 
komt van Doarpsbelang Gytsjerk, waar de voor leden relevante documenten op kunnen worden 
gepubliceerd. Deze zal in 2022 tot stand worden gebracht. 
 
Statutenwijziging 
Zoals al aangegeven zijn op de ALV van 3 november 2021 nieuwe statuten vastgesteld. Hierdoor 
heten wij  nu voortaan ‘Feriening foar Doarpsbelang Gytsjerk’, kunnen wij een ANBI-status krijgen en 
wordt de oproeping voor de vergadering vergemakkelijkt. Ook wordt het mogelijk digitaal te 
vergaderen, dit gelet op mogelijke coronamaatregelen in de toekomst. 
 
Bestemmingsplan Gytsjerk: zienswijze (IJsbaan/Skuorre) 
Op 21 april 2021 is het ontwerp bestemmingsplan Gytsjerk-Mûnein ter inzage gelegd. Als 
Doarpsbelang hebben wij hierop een zienswijze ingediend om te voorkomen dat door de 
woningbouw in de zogeheten ‘Skuorre’ (op de plek van de oude Albert Heijn) vrijwel geen activiteiten 
/ evenementen op de ijsbaan (meer) mogelijk zijn wegens teveel geluidbelasting op de nieuwe 
woningen. De gemeente heeft op onze suggestie voorgesteld een evenementenregeling op te nemen 
in het plan om dit te voorkomen.  
Hierover heeft op 3 september  2021 overleg plaatsgevonden met de gemeente. Aan de hand 
daarvan zou door de gemeente worden bekeken of verplaatsing van de Skuorre ook een 
mogelijkheid was. Daar is in 2021 niet meer op teruggekomen. Inmiddels is het bestemmingsplan op 
3 maart 2022 vastgesteld met de Skuorre op de voorgenomen plek, maar wel met 
evenementenregeling. 
 
AED cursus 
Op 2 en 4 november is weer een reanimatiecursus gegeven. Dit mede in relatie tot de dorps AED bij 
de Albert Heijn. Met 29 deelnemers verdeeld over deze twee avonden, was de belangstelling zeer 
goed te noemen. 
 
Himmeldei 
Op 26 november is er vanuit Doarpsbelang weer een Himmeldei georganiseerd in samenwerking met 
de scholen. Dit ging vanuit het Doarpshûs de Bân. De gemeente zorgde voor afvalbakken en zakken. 
Een plaatselijke winkel zorgde voor drinken en een versnapering voor de kinderen. 
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Tegengas 
Vanuit Doarpsbelang Sûwald en een aantal andere dorpsbelangen is samen met de gemeente protest 
aangetekend tegen het plan van Vermillion om extra gas te winnen in onze gemeente. Hoewel wij in 
Gytsjerk niet in het eigenlijke winningsgebied zitten heeft Doarpsbelang Gytsjerk dit protest 
ondersteund. 
 
Sinterklaas 
Rekening houdend met de coronamaatregelen is er dit jaar wel een Sinterklaasintocht geweest in de 
vorm van een ronde met paard en wagen door Gytsjerk en Oentsjerk. Er was veel publiek. Daarna 
was er een gezellig samenzijn in 2 groepen na elkaar in de gymzaal in Gytsjerk. Ook werden er vanuit 
het ijsbaangebouwtje sinterklaasliederen ten gehore gebracht en kleurplaten aan de muur 
opgehangen. 
 
Scholen 
Er is een proces aan de gang dat mogelijk leidt tot één school voor de gehele Trynwâlden. In 2021 is 
dit proces stopgezet mede door druk vanuit de diverse dorpsbelangen van de Trynwâlden omdat de 
kaders vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel niet duidelijk waren. Dit proces zal evenwel in 2022 
verder gaan. Daarom hebben we in 2021 een werkgroep ingesteld vanuit alle dorpsbelangen in de 
Trynwâlden waardoor we beter voorbereid zijn op wat er komen gaat.  
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