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Notulen ALV 2021 d.d. 13 april 2022 (aanwezig 33 leden) 

1. Opening  

Voorzitter Lucas Talsma opent de vergadering om 19:35 uur en heet de aanwezige leden van harte 
welkom, in het bijzonder: 

 A. Agema namens de PvdA/Groen links 
 E. Soepboer namens de FNP en 
 R. Wieringa namens het CDA 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Afmelding ontvangen van M. van der Meer van de CU. Verder geen ingekomen stukken of 
mededelingen 

3. Notulen ALV 3 november 2021  

Ten aanzien van de notulen van de vorige ALV komen geen op- of aanmerkingen en derhalve worden 
deze unaniem goedgekeurd. Wel heeft Wieke Stormer een vraag over waar de levensloopwoningen 
blijven. Wim de Haan antwoordt uit de zaal dat dit duidelijk in de notulen staat. 

4. Jaarverslag 2021  

Ook het jaarverslag leidt niet tot vragen derhalve ook akkoord bevonden door de ALV 

5. Financieel jaarverslag  

De penningmeester Jaap Brouwer geeft uitleg over de financiële situatie van het afgelopen jaar. Het 
aantal leden en de contributie is hoger dan ooit. We hebben verder momenteel  heel veel geld op 
onze rekeningen in verband met opstart De Bân en activiteiten beeld centrumplan maar  in 2022 zal 
dit naar verwachting grotendeels  uitgegeven zijn. Er is een vraag over de inkomsten van de Bân. Jaap 
legt uit dat deze los staan van Doarpsbelang als zodanig en in de Stichting Doarpshûs Gytsjerk vallen.  

Verder wordt desgevraagd aangegeven dat Doarpsbelang het dorpsfeest niet regulier sponsort, maar 
alleen bij jubilea. 

Voorts wordt door Aukje Wesselius een vraag gesteld over de AED en het aantal vrijwilligers 
daarvoor. Sjoukje Greijdanus, AED coördinator van Doarpsbelang geeft aan dat er een AED-cursus is 
geweest en dat er momenteel 17 vrijwilligers zijn. 

 



6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid  

De kascommissie, bestaande uit W. de Haan en A. Pot, geven aan de boeken te hebben 
gecontroleerd en in orde bevonden en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen hetgeen 
vervolgens wordt gehonoreerd door de ALV. 

De voorzitter bedankt scheidend kascommissie lid Wim de Haan met een bloemetje en in de 
vergadering geeft mevr. J. Brattinga zich op als reserve lid. 

7. Begroting 2022 

De penningmeester neemt de begroting door en deze wordt vervolgens geaccordeerd.  

8. Pauze  

9. Stand van zaken De Bân  

Albert Pot, voorzitter van De Bân geeft een overzicht van de situatie van de Bân weer. Met name het 
ontbreken van voldoende vrijwilligers en het minimale aantal bezoekers wat de georganiseerde 
evenementen bezoekt speelt de exploitatie parten. Op zich is het financieel nog wel vol te houden 
maar de indruk bestaat dat er geen behoefte meer is in het dorp aan een ontmoetingscentrum in de 
huidige form. Op de koffiegroep na (donderdag middag) zijn er geen structurele activiteiten. 

Vraag ligt voor hoe verder aangezien het ongebreideld uitgeven van gemeenschapsgeld niet de 
bedoeling is en het bestuur niet zonder extra vrijwilligers door wil gaan. 

De teneur van de vergadering is dat zij zich hierin kunnen vinden en  dat het bestuur van de Bân vrij 
is om het huurcontract met Dbieb  voor 1 juli a.s. op te zeggen  zodat er op 31 december een einde 
komt aan de Bân. Wel zal worden getracht om de ruimte te behouden voor vergaderingen in de 
avonduren op basis van uurtje factuurtje mits de tarieven op te brengen zijn voor de verenigingen.   

10. Bestemmingsplan Gytsjerk  

Het op 3 maart vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf de dag na de vergadering (14 april) ter 
inzage. Dit is net gepubliceerd in Actief. 

Lucas bespreekt in het kort de aanpassingen aan het bestemmingsplan welke door Doarpsbelang zijn 
ingebracht om te zorgen dat: 

 het dorpsfeest/ Tryn’s Rock door kan gaan in verband met de mogelijke bouw van de Skuorre 
 het ijsbaan terrein niet te veel slagschaduw zal krijgen van de bouw van de Skuorre. 

Op verzoek van de ALV wordt de impressie van Adema Architecten getoond (met ons gedeeld door 
Castelein c.s.) van de voorgenomen bouw van de Skuorre op het terrein van de vroegere supermarkt. 

Door Pieter Woudstra wordt uitgelegd dat dit een mogelijke invulling is van het bouwvlak zoals dat in 
2008 is goedgekeurd en in 2022 in het nieuwe bestemmingsplan is overgenomen. Een aantal vragen 
rijzen ten aanzien van de hoogte (past binnen bestemmingsplan), noodzaak en past het in de 
doarpsvisie (vraag naar starters- en seniorenwoningen in het dorp gezien de leeftijdsopbouw van de 
inwoners van Gytsjerk) en het standpunt van Doarpsbelang (neutraal). 

Verder is er zorg ten aanzien van een mogelijke doorverkoop naar Sa Leuk Hus (Is een zaak van 
bouwer/eigenaar). Ook in de eerdere gesprekken met Castelein c.s. door Doarpsbelang is deze zorg 
naar voren gebracht. 



Onduidelijk is of de petitiegroep en/of dhr. Bokma nog een procedure bij de Raad van State willen 
opstarten. 

 

11. Stroffelstien film 

Aangezien het vorige onderwerp nogal uitliep wordt besloten om deze film na de vergadering te 
tonen aan belangstellenden.  

12. Faunapassage  

Roy de Torbal geeft uitleg over het ontwerp en de plannen bij de Faunapassage. (Mogelijkheid 
minicamping, wasgelegenheid op terrein bij de haven.) Een suggestie is om leerlingen van de NHL bij 
het project te betrekken. 

Wat de verkeer remmende maatregel in de N361 betreft, deze zal nog opnieuw worden geasfalteerd 
met een nieuwe slijtlaag en bewegwijzering.  De opmerking dat de bocht te krap is voor 
vrachtwagens wordt meegenomen in het evaluatiemoment door de werkgroep Faunapassage. 

13. W.v.t.t.k  

Pier Nijholt vraagt naar de deplorabele stand van zaken bij It Set. Eeuwe de Vries geeft aan dat er 
vanuit Doarpsbelang momenteel overleg is tussen met  Gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel 
alsmede het waterschap en het Fryske Gea om hier een steiger neer te zetten voor vissers en bootjes 
maar dat daarnaast ook gelegenheid tot zwemmen wordt bekeken.  

14. Rondvraag 

De petitiegroep wijst erop dat de informatievoorziening met betrekking tot de Skuorre beter had 
gekund. Zij hebben momenteel 200 tot 250 handtekeningen tegen de hoogbouw, deze wil men aan- 
bieden aan de gemeente Tytsjerksteradiel.  

15. Sluiting  

Rond 22:20 uur sluit Lucas de vergadering 

Opgemaakt door J. Brouwer (penningmeester) 

 

Getekend Gytsjerk d.d.: 

 

De Voorzitter        De Secretaris  

L. Talsma        P.J. Woudstra 


