Concept Notulen Ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk
Op woensdag 13 januari 2016, aanvang 20.00 u in Yn’e Mande.
De voorzitter kan een groot aantal belangstellenden welkom heten, waaronder een
aantal afgevaardigden van politieke partijen uit de gemeenteraad.
Uit de grote opkomst ( 36 personen die de presentielijst getekend hebben, en nog
een aantal die hierop niet voorkomen ) blijkt de grote betrokkenheid bij het dorp. We
zijn hier als Dorpsbelang erg blij mee.
De agenda zal enigszins worden aangepast, de bekendmaking van Tytsjerkster van
het jaar zal plaatsvinden voor de bestuursverkiezing.
De notulen van de ledenvergadering van 13 januari 2015:
Hierop komen vanuit de zaal geen op- en aanmerkingen, ze worden dus
goedgekeurd.
De voorzitter noemt een aantal zaken die er in voorkomen:
De bibliotheek functioneert nu een jaar naar volle tevredenheid.
Ook de wekelijkse “open tafel” is een groot succes; uitbreiding naar de grote zaal
van het dorpshuis zal gezien het aantal deelnemers nodig zijn.
Ook het plan De Krite begint vol te lopen en zal in het voorjaar nog feestelijk worden
geopend.
We hebben het afgelopen jaar binnen het bestuur gefunctioneerd met vijf
bestuursleden; ieder had een afgesproken taakveld.
Financieel overzicht
De advertenties in de dorpskrant zijn in februari 2015 geïnd
Verder zijn er door de penningmeester geen bijzonderheden te vermelden.
Ook vanuit de zaal komen geen vragen.
Bij de begroting vermeldt de penningmeester dat we ons aangemeld hebben voor het
Zwerfafvalproject van de gemeente en hiervoor ook subsidie zullen ontvangen in
2016.
Ook over de begroting komen geen vragen.
Verslag Kascommissie
Harm Veenstra en Siep Jorna hebben de kas gecontroleerd en geen
onduidelijkheden geconstateerd.
Ze stellen daarom voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt
aangenomen.
De reserve van vorig jaar is Jan Kuipers, hij vormt nu samen met Harm Veenstra de
nieuwe kascommissie. Als reserve stelt zich beschikbaar Klaas de Groot.
Tytsjerkser van het jaar
Jelle neemt hier voor het woord. Hij heeft een ( zelfgemaakte) koker met daarin de
oorkonde met de naam. Deze Tytsjerkster heeft reeds veel betekend voor het dorp.
Een bijzonder iemand, die mensen weet te verbinden.
Bij het tonen van de oorkonde komt de naam tevoorschijn JAN KUIPERS.
Folkert de Vries overhandigt Jan het wisselbeeldje van het Skipperske yn’e line.
Bloemen en een bon maken de huldiging compleet.

Bestuursverkiezing
Na een periode van 4 jaar vindt Jelle Mosselman het welletjes.
Hij wil gelukkig nog wel incidentele klussen aanvaarden.
Jelle heeft veel gedaan voor o.a. de Krite ( samen met Roel Timmer) en de
nijsjirriche plekjes.
We nemen afscheid van Jelle met een bloemetje voor Joke, een cadeaubon en een
fles Beerenburg voor Jelle.
Jelle heeft gezorgd voor een goede opvolger, Bouwe Hoekstra.
We heten hem na applaus dan ook van harte welkom in het bestuur.
De voorzitter gaat nog even in op het jaarverslag:
We hebben meegepraat over Toekomstbestendige Kindvoorzieningen.
Ook over de verandering in de Zorg: vertegenwoordigers van Dorpenteam,
Jeugdteam en Regioteam zijn tijdens een vergadering aanwezig geweest.
De gemeente wil hulp bieden bij het probleem 30-km weg.
Vragen:
Irene de Boer: wat zijn antivandaalkorfbalpalen?
Antwoord: roestvrijstalen palen, ook een drietal manden van rvs, die niet makkelijk
kapot te maken zijn.
Betonblokken
Nynke Koopmans vraagt zich af of er voldoende rekening gehouden wordt met
landbouwverkeer.
Antwoord: hier moet uiteraard rekening mee worden gehouden.
Vanuit de vergadering komt de vraag of er geen rotonde gemaakt kan worden bij de
Jister?
Antwoord: hiervoor zijn de kosten te hoog.
Als algemeen antwoord op de snelheidsproblemen kan gelden: Beperk je snelheid,
houd rekening met elkaar!
Germ de Vries meent dat de doorgaande weg ook daadwerkelijk als 30-kmweg moet
worden ingericht.
Ate Draaisma stelt dat het steeds weer optrekken na een obstakel trillingen blijft
geven en de conditie van de weg aantast.
Het bestuur blijft in gesprek met zowel bewoners als gemeente en probeert een
oplossing te vinden voor het probleem.

Na de pauze houdt dhr. Willem de Boer een boeiend verhaal over de Centrale As.
Alvorens zijn verhaal te beginnen, vertelt hij dat de problematiek van sluipverkeer
door Tytsjerk niet op zich staat, ook plaatsen als Suwald, Burgum, Damwald en
Hurdegaryp hebben hier last van. De “nazorg” van de Centrale As richt zich o.a. hier
op.
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