
Met z’n allen voor een 
nog leuker Trynwâlden!
Bericht van Dorpsbelangen Gytsjerk over het zwembad, 
de bibliotheek en de ontmoetingsruimte

Op de tekening staat in dunne stippellijn de huidige bebouwing die wordt vervangen. 
De twee grote zwembaden blijven ongemoeid, het pierenbadje wordt verplaatst. In de 
ontmoetingsruimte kunnen verenigingen, maar ook straatverenigingen vergaderen of 
een feestje vieren. Op het zwembadterrein komen extra parkeervoorzieningen, mede ter 
ontlasting van de R. Van Nautaweg. Het ijsbaanterrein (niet op de tekening) kan deels 
worden ingezet als parkeerterrein.

Dorpsbelangen Gytsjerk

www.trynwalden.nl/gytsjerk

Dorpsbelangen Gytsjerk

www.trynwalden.nl/gytsjerk

Hierbij nodigen wij iedereen 
uit voor de presentatie van 
“Vernieuwbouw zwembad 
& ontmoetingsruimte” op 
dinsdag 3 oktober, aanvang 
20.00 uur, in Heemstrastate 
in Oentsjerk. 
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De Trynwâlden wordt steeds mooier

De inwoners van de Trynwâlden wonen in een prachtige omgeving: op fietsafstand van de 

stad en met vele prima voorzieningen: scholen, winkels, zwembad, bibliotheek, kinderopvang, 

ijsbaan, speeltuinen en nog veel meer. De dorpen in de Trynwâlden vernieuwen en daarmee 

ook het dorp Gytsjerk. 

In de vereniging voor Doarpsbelangen Gytsjerk (afgekort DB) hebben bijna 1000 huishoudens 

van het dorp zich verenigd om de leefbaarheid op dit hoge niveau te houden en om te 

vernieuwen. Na jaren van stilstand vernieuwt Gytsjerk: ondernemers hebben een schitterend 

winkelcentrum gerealiseerd, het nieuwe plein is bijna klaar en er zijn vergevorderde plannen 

voor extra winkels, appartementen en huizen in het centrum. Ook heeft Swim, met massale 

steun van inwoners uit de hele Trynwâlden ons prachtige zwembad met de gemeente 

opengehouden. DB verwelkomt deze investeringen in de leefbaarheid en het aanzien van 

het dorp. En er is meer…

De gemeente en DB zoeken sinds 2012 naar een niet-
commerciële ontmoetingsruimte voor de inwoners 
van Gytsjerk. Een lange zoektocht met een tussenstop 
in een vrijstaand dorpscentrum dat niet doorging: 
de investering was (veel) te hoog en de jaarlijkse 
exploitatie kwam onmogelijk rond zonder commerciële 
activiteiten. Het tekort in de exploitatie gaf de doorslag 
en het plan ging niet door. In dorpen om ons heen zien 
we ook dat de exploitatie het grote probleem is.

In 2015 stelde de gemeenteraad eenmalig € 100.000 
beschikbaar voor een ontmoetingsruimte waar de 

bibliotheek bij is betrokken. Opnieuw ging een groep 
mensen aan de slag, hierin zaten mensen van de 
gemeente, Swim, Doarpswurk, bibliotheek, Dorenbos 
architekten, kinderopvang “Nei ’t sin” en DB. Uiteindelijk 
bleven er twee opties over: een mooi uitgewerkt 
plan voor een ontmoetingsruimte in De Canterlanden 
en een optie om het zwembad te renoveren en de 
ontmoetingsruimte daar te bouwen. DB koos voor de 
laatste optie omdat het algemeen belang van Gytsjerk 
en de andere dorpen in de Trynwâlden daarmee het 
meest lijkt gediend: het zwembad wordt vernieuwd 
en de bibliotheek wordt in het complex gevestigd. 

Daarmee blijven deze voorzieningen voor langere tijd 
voor de Trynwâlden behouden. Daarnaast krijgt het 
dorp Gytsjerk de lang gewenste ontmoetingsruimte. 
Ook vestigen een kinderdagverblijf en de Rabobank zich 
in het complex. De gemeente ontwikkelt het project 
en staat voor de realisatie en de exploitatie van de 
gebouwen bij het zwembad. Op de vergadering van DB 
in mei zijn de eerste schetstekeningen getoond. Een 
samenvatting staat achterop deze folder. 

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de 
gemeenteraad en daarna begint een nieuwe 
bestuursperiode. Ook het college kan dan veranderen 
en een nieuw beleid voor de vier jaren daarna wordt 
dan gepresenteerd. DB wil hierom dit jaar nog tot een 
akkoord met de gemeente komen, want wat vastligt 
kan doorgaan. Het is maar afwachten wat een nieuw 

bestuur aan plannen en bezuinigingen wil realiseren. 
De uitwerking van dit project “Vernieuwbouw Zwembad 
& Ontmoetingsruimte” nadert het einde, waarna de 
bouw kan starten. 

OP 3 OKTOBER PRESENTEERT DORPSBELANG GYTSJERK 
DIT PLAN AAN ALLE INWONERS VAN GYTSJERK 
EN DE OMLIGGENDE DORPEN. ER ZAL OOK EEN 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE AANWEZIG ZIJN 
OM TOELICHTING TE GEVEN EN DE AVOND TE BEGELEIDEN. 
U BENT VANAF 20.00 UUR VAN HARTE WELKOM IN 
HEEMSTRASTATE IN OENTSJERK.

We hebben een unieke kans om een aantal sleutel–
voorzieningen: zwembad, bibliotheek, kinderopvang en 
een nieuwe ontmoetingsruimte voor vele jaren veilig te 
stellen. We rekenen op uw komst en steun!
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