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    Verslag             : Dorpsbelang Aldtsjerk 
      
 

 
 

   Datum               : 2016-11-23 
      

    Aan                   : Leden dorpsbelang Aldtsjerk 
      

    Van                   : Jitske de Boer-Adrichem 
      

    Kenmerk           : LV20161123DBA 
      
 
Namens DBA aanwezig: Marja de With, Chantoine Boomsma, Marten Pietersma, 

Hester van Delft, Paul Boelens en Jitske de Boer-Adrichem 
Met kennisgeving afwezig: Sipke Castelein 
Namens de politiek aanwezig: Piet Reitsma (FNP), Brant Knossen (CDA),  

Rinze Eizema (PVDA) 
  

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 36 leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen 
2.1. AF presentatie van het plan is meer een korte toelichting. 
2.2. Verzoek aan leden voor doorgeven emailadres t.b.v. agenda e.d. 
2.3. N361 wordt afgewaardeerd (tot en met de ovonde), er mogen nu bijv. trekkers rijden – zodat 

die niet meer door het dorp hoeven. 
2.4. De bus rijdt tot nader order nog via de brug door het dorp 
2.5. Er komt nog geen bord in het dorp om vrachtverkeer/bussen te waarschuwen voor de brug 

Het heeft namelijk niet alleen met de lengte / breedte te maken, maar ook met stuurmans- 
kunsten van de chauffeur. 

2.6. Inmiddels zijn een aantal AKA borden vervangen, dank aan Jolt, de rest volgt. 
2.7. De kunstroute was een groot succes. 
2.8. Ouderraad Sinnehonk over het oud papier: gelieve niet naast de container, er komt een 

overflow container op het bedrijven terrein, Aldtsjerk doet het heel erg goed en haalt erg veel 
oud papier op.  

2.9. Het bestuur richt zich momenteel op het schrijven van een nieuwe dorpsvisie. Er zal t.z.t. een 
enquête aan alle inwoners van Aldtsjerk voor volgen.  

2.10. Er is geen nieuws m.b.t. Sinnehonk/het onderwijs in de Trynwâlden.  
2.11. Het Sinnehonk hoort graag zo vroeg mogelijk wanneer er duidelijk is dat er een nieuw 

gezin met kinderen (0 tot 12) zich rond Aldtsjerk zal vestigen zodat ze uitgenodigd kunnen 
worden voor een kennismaking op school.  

 
3. Verslag voorjaarsvergadering d.d. 13-04-2016 

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van tekstuele dan wel inhoudelijke opmerkingen. 
Hierop wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan Jitske de Boer. 

 
4. Korte toelichting draaiboek (eventuele) 11-stedentocht 

- de veiligheid van de mensen op en om het ijs is van het grootste belang; 
- uitleg over de  GRIP 4 procedure welke van toepassing is als het ‘oan gjit’ – GRIP staat voor 
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure – hiermee wordt bepaald hoe de 
coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt.  
- Grip 4 is de zwaarste categorie (gemeentegrensoverschrijdend) en leidt tot de hoogste staat van 
paraatheid; de veiligheidsregio kan besluiten om een weg af te sluiten of bijvoorbeeld de N361 
alleen beschikbaar voor hulpdiensten te maken; 
- ijs verantwoordelijkheid ligt bij de ijsvereniging; 
- het openbaar vervoer rijdt wel maar met een aangepaste dienstregeling. 
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5. Aldtsjerk Foarút: presentatie van het plan – Han Westerhof 
- terugblik over de afgelopen jaren (zie www.aldtsjerkfoarut.nl); 
- uitleg over het schets ontwerp/voorlopige plannen; 
- uitleg over het bouwplan; 
- 18 januari bijeenkomst presentatie ‘voorlopig ontwerp’; 
- belangstellenden kunnen zich nog tot 31 januari 2017 melden.  

 
6. Rondvraag 

 
6.1. Waarom doet de straat verlichting bij het fitnesscentrum het niet? We zullen dit aan de 

gemeente voorleggen. 
6.2. Is er al nieuws over de glasvezel? Er is nog geen nieuws. Het FNP meldt dat hier juridisch  

het e.e.a. speelt.  
6.3. Vraag naar aanleiding van 11-stedendraaiboek: Hoe staat het met het warm water probleem 

bij de brug. Dit is reeds opgelost.  
6.4. Weet iemand waar de Aldtsjerker vlag van dorpsbelang is? Nee is bij de aanwezigen niet 

bekend. 
6.5. Straat verlichting bij het Amelan is defect. We zullen hier de gemeente over informeren. 
6.6. DBA vraagt of er ergens in het dorp sprake is van wateroverlast na regenval? Dit blijkt niet zo 

te zijn.  
6.7. Er wordt gemeld dat er overlast van de jeugd is rondom het schoolterrein. Men vraagt zich af 

waar het verbodsbord gebleven is. 
6.8. Er wordt gemeld dat er +- 6 maanden geleden een muziektas is verloren. Mocht iemand hier 

meer van weten mag hij/zij zich melden bij dorpsbelang.  
 
7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid. 
 

 


