
 
Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Gytsjerk op dinsdag 7 juni 2015 
in Brasserie De Canterlanden te Gytsjerk. 
 
Aanwezig zijn ruim 25 leden en belangstellenden, waaronder ook vertegenwoordigers van enkele 
raadsfracties 
 
Bert van der Beek van Duurzaam Wonen geeft een presentatie over de plannen voor het dorpscentrum.  

Spreker gaat in op fase 1 en 2, die nu van start zijn gegaan met de bouw van het winkelcentrum, een 
aantal woningen, de herinrichting van het parkeerterrein en het omliggende centrumgebied. In fase 3 volgt 
de bouw van een appartementencomplex met studio’s voor commerciele activiteiten. Aangegeven wordt  
dat een werkgroep zal worden gevormd die de wensen ten aanzien van de herinrichting zal 
inventariseren. In deze werkgroep zullen ook dorpsbewoners zitting hebben. Vanuit de vergadering wordt 
een aantal vragen gesteld. Onderstaand de antwoorden. 
- Het is nog niet bekend of er huur- of koopappartementen komen. Beide is nog mogelijk, evenals een 

combinatie met zorg. Er wordt nog een digitale enquête gehouden waarbij de wensen van de 
dorpsbewoners worden geïnventariseerd.  

- De Rabobank heeft aangegeven slechts een ruimte te willen voor een aantal uren per week.  
- Voor de herinrichting van het parkeerterrein wordt een projectgroep ingesteld. Ook de buurt participeert 

hierin.  
- Het ontwerp van De Schuur is in lijn met de rest.  
- Een belangrijk verschil ten opzichte van de presentatie van vorig jaar is dat het hele project nu bij één 

partij is ondergebracht. 
- Het terrein van de voormalige brandweerkazerne blijft in eigendom bij de gemeente. 
- De hoogte van de bebouwing is vastgelegd in het bestemmingsplan. 
- Er is nog geen nadere invulling van het “torentje”. Het gaat er hierbij om dat een markant punt in de 

bebouwing wordt opgenomen. 
- Een idee voor een kunstwerk kan worden meegenomen in de eerdergenoemde projectgroep. 

 
1. Vaststellen van de agenda 

Bij agendapunt 5 wordt toegevoegd: 
b. herbenoeming secretaris; 
c. aftreden lid N. Tigchelaar. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw L. Efdé van de VVD-fractie.  
 
3. Notulen van de Ledenvergaderingd.d.18 juni 2015  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2015 
a. Jaarverslag DB Gytsjerk 2015 

De voorzitter neemt het jaarverslag ter vergadering kort door met het benoemen van de highlights. 
Speciale dank gaat uit naar de bemoeienis van de politieke partijen bij de verschillende activiteiten.  
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Aan de hand van het jaarverslag gaat de voorzitter in op een aantal zaken.  
 
Ontmoetingsruimte 

Op dit moment zijn er twee serieuze scenario’s. Vanzelfsprekend is de mening van het dorp belangrijk. 
Wanneer meer bekend is zal het bestuur op basis van input vanuit het dorp een advies afgeven. 

 
Verkeer 

Een aantal actiepunten zal door Roy de Torbal worden besproken met de gemeente. Vanuit de 
vergadering wordt aangegeven dat de tijdelijke “roadblocks” op de Rinia van Nautaweg lelijk en gevaarlijk 
zijn. Dit zal worden meegenomen in de evaluatie.  
Verder wordt opgemerkt dat Gytsjerk en Oentsjerk samen moeten optrekken richting de gemeente en de 
provincie (Traverse), eventueel in gezamenlijke verkeerscommissie.  

 
b. Jaarrekening 2015 en begroting 2016 DB Gytsjerk en het Paadwizerfûns 

De penningmeester geeft ter vergadering een korte toelichting.  
 
c. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft op 20 mei 2016 de jaarrekeningen van de Stichting Doarpsbelang en het 
Paadwizerfûns gecontroleerd en akkoord bevonden.  

 
d. Decharge van het bestuur 

Aan het bestuur wordt decharge verleend.  
 
e. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Froukje Olijve verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Marijke Hiemstra 
stelt zich beschikbaar voor de kaskommissie.  

 
5. Jaarplan 2016 

Al bij de behandeling van het jaarverslag is de voorzitter ingegaan op de speerpunten voor 2016. De 
belangrijkste onderwerpen zijn de ontmoetingsruimte, de herinrichting van het centrumgebied en de 
ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie. 

 
6. Benoemingen 
a. Benoeming penningmeester 

Aleida Agema wordt voorgedragen voor benoeming tot penningmeester. De vergadering stemt hiermee in.  
 

b. Herbenoeming secretarisWim Haalboom is aftreden en herkiesbaar als secretaris. Hij stelt zich wederom 
verkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in. 

 
c. Aftreden lid N. Tigchelaar 

Niels Tigchelaar heeft zijn werkzaamheden voor het bestuur met onmiddellijke ingang neergelegd. Dit 
betekent dat er een vacature is. Er wordt dan ook ter vergadering een oproep gedaan voor een kandidaat-
lid dat goed ingewijd is in internet, websites en communicatie.  
 

PAUZE 
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7. Sprekers 
 
Jaap Koen Bijma over dorpsvisie 

Spreker neemt de aanwezigen mee in een theorie ten aanzien van de achterliggende motivatie van 
mensen om iets te betekenen voor hun omgeving. Via de cirkel geest – samen – materie – individu laat hij 
zien dat deze motivatie in de eeuw die achter ons ligt sterk is veranderd.  
Doorvertalend naar de praktijk betekent dit dat er meer en meer initiatieven zullen ontstaan vanuit 
netwerken die op een projectmatige manier worden aangepakt. Er zijn al diverse voorbeelden van 
dergelijke initiatieven. Een nieuw te ontwikkelen (gezamenlijke) dorpsvisie zou ook vanuit deze optiek 
moeten worden ontwikkeld, waarbij een aantal pijlers worden benoemd, zoals duurzaamheid, gezondheid 
en ondernemerschap. Vanuit deze kernpunten kunnen concrete projecten worden opgestart.  

 
Guus Tomey over Sa Leuk Hûs en Maarten Gunsing over Driestroom  

Sprekers geven uitleg over het concept van Driestroom, dat volgens hen heel mooi aansluit bij het 
voorgaande verhaal over de dorpsvisie. Bij Driestroom gaat het om mensen die vanuit hun visie en het 
eigen netwerk in hun woonomgeving initiatieven ontwikkelen. Bij deze initiatieven kan Driestroom 
ondersteuning bieden door als verbinder op te treden. Een ontmoetingsruimte in Gytsjerk zou bijvoorbeeld 
ideaal zijn om zorg en ontmoeten met elkaar te verbinden. Sa Leuk Hûs wil graag in de samenleving 
staan en zou bij een ontmoetingsruimte op allerlei manieren ondersteuning kunnen bieden.  Andere 
ideeën en initiatieven zijn meer dan welkom.  
 

8. Rondvraag 
Bij het zwembad ligt veel groenafval dat moet worden opgehaald door de gemeente. Dit zal worden 
meegenomen in het gesprek dat deze week bij de gemeente plaatsvindt in het kader van verkeer.  
 
Er is geen aula meer in de Trynwalden. Wellicht kan deze functie in het nieuwe ontmoetingscentrum 
worden ondergebracht? Dit wordt meegenomen.  
 
Guus Tomey dankt het bestuur voor hun inzet.  

 
9. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering. 


