Notulen jaarvergadering dorpsbelang Wytgaard, 25 september 2020
Aanwezig van bestuur Dorpsbelang Wytgaard (DB): Menno Deelstra (voorzitter), Auke
Tseard Jongbloed (penningmeester), Menno Rolf Turkstra, Wytske Jongbloed, Marlies
Roorda (secretaris).
Aanwezig: 31 leden en 2 niet-leden.
Afmelding van: /
1. Opening.
Menno Deelstra opent de vergadering. In het bijzonder welkom voor
wethouder Friso Douwstra en wijk- en dorpen manager Rikkie Hagen.
Menno benoemt dat de vergadering anders dan anders is door de corona situatie.
Als dorpsbelang hebben we in de voorbereiding zo goed mogelijk rekening met de
geldende regels gehouden. We zijn blij dat de vergadering door kan gaan. Statutair
is dorpsbelang jaarlijks verplicht de jaarvergadering te houden. We zijn blij met de
opstelling in de zaal, dank aan Foppe Jorna en met de ‘corona proof’ koekjes, dank
aan Frederika Bokma.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld. Twee toevoegingen aan de agenda nl; AED en it
Gemaaltsje.
Punt 12 en 13 omdraaien. Het onderwerp nieuwbouw zullen we als laatst bespreken.
3. Jaarverslag 2019.
Menno Deelstra leest het jaarverslag voor aan de vergadering. Er zijn geen
opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
4. Uitvoering Dorpsvisie . De werkgroepen geven een toelichting.
Het Havenpypke.
Bertus Blümers:
2020 het jubileumjaar 50 jaar Havenpypke is bijna voorbij.
In de toekomst zullen er wellicht veranderingen plaatsvinden, digitale veranderingen.
Denk aan de nieuwe website van dorpsbelang waarop het ‘snelle nieuws’ komt te
staan. Misschien gaat dit er voor zorgen dat het Havenpypke minder frequent zal
verschijnen. De kosten voor het uitbrengen van het Havenpypke gaan omhoog, dit
heeft onder andere te maken met bezorgkosten.
Werkgroep sociaal.
Gea Hoekstra:
Werkgroep sociaal heeft het afgelopen jaar diverse dingen opgepakt. Er is o.a.
overleg geweest met Us Forsetsje. Uit dit overleg bleek dat er in de zomermaanden
weinig te doen is voor ouderen uit het dorp omdat Us Forsetsje dan minder actief is.
Samen met Pypskoft is dit opgepakt en is het reisje voor 65+ naar het
landbouwmuseum georganiseerd.
Er is een flyer gemaakt met informatie wat werkgroep sociaal o.a. kan betekenen.
Deze flyer komt in de welkomstas voor nieuwe bewoners , heeft in het Havenpypke
gestaan en ligt bij de huisartsenpraktijk. De werkgroep heeft overleg gehad met de

assistente van de huisarts. Afgesproken is dat de assistente mensen indien nodig zal
attenderen op het bestaan van de werkgroep.
Wytske Jongbloed is vanuit dorpsbelang de contactpersoon voor werkgroep sociaal
geworden.
Verder heeft de werkgroep vrijwilligers geworven die heel divers ingezet kunnen
worden, te denken valt aan o.a. het begeleiden van ziekenhuisbezoek, begeleiden
van het vaccinatieprogramma huisartsen etc.
In de corona tijd heeft de werkgroep er voor gezorgd dat kinderen uit het dorp
tekeningen maakten voor de ouderen in het dorp,
en samen met Pypskoft heeft de werkgroep het bezoek van de ‘karavaan van
vriendschap’ begeleid.
Activiteitencommissie Pypskoft.
Trudy Jorna.
Samen met de T.J. Roordaschool heeft Pypskoft het plan opgevat om een deel van
de groenvoorziening in Wytgaard in eigen beheer te nemen. Er worden als het ware
stukken groen geadopteerd. Hier kan subsidie mee verdiend worden. De subsidie zal
ten goede komen aan de school. Het is de bedoeling dat de kinderen het onderhoud
(met enige hulp) zelf gaan doen.
Aankomende week zal er een folder rondgedeeld worden waarin meer informatie
staat en waarin de hulp gevraagd wordt van ‘schoffel pake’s en schoffel beppe’s’.
Afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten door Pypskoft georganiseerd::
- 29 juni ‘skoalreis’ 65 plus naar het landbouwmuseum
- danslessen.
- 22 december kystmerke.
- berenjacht
- Sport en spelmiddag voor de jeugd
- personeel kindcentrum in het zonnetje gezet m.b.v. corona-subsidie.
Op dit moment is Pypskoft bezig om samen met toneelvereniging ‘lyts mar
krigel’ en het kindcentrum een mooie winterse activiteit te organiseren.
Werkgroep Ontwikkeling Wytgaard.
Eelke Nutma:
Vorig jaar begin april heeft de werkgroep een presentatie gegeven over de
aanpassingen en de ideeën over de verbetering in Wytgaard naar aanleiding van een
mini enquête.
Bestrating bij de kerk en speeltuin Tjissema en de Meekeshof.
Hier was de werkgroep nauw bij betrokken. De werkgroep is erg tevreden over het
resultaat. Er is ook gesproken over het aanpakken van de Fopma’s Reed aan de
Noordzijde van de kerk omdat de weg daar wel heel breed is. Helaas bleek daar
financieel in dit verband geen ruimte voor te zijn.
Verbeteren plan Buorren
Na de presentatie van de Buorren tijdens de inloopbijeenkomst heeft de werkgroep
het voorstel meegegeven om de rode kleur van de kruising Fopma’s Reed en
Buorren/Hegedyk door te trekken naar de afslag Meekeshof, zodat de ingang naar
het dorp mooier wordt. Dat is niet helemaal gelukt, dat bleek te duur. De rode kleur
stopt nu bij de achter in- /uitgang van de Buorren.

Groen en bomen bij de speeltuin.
Na het opknappen van de bestrating heeft de werkgroep hier ook inbreng in gehad.
Wel staat de brievenbus niet goed, want daar kun je nu niet langs. Hier moet de
gemeente/Post NL nog werk van maken. De werkgroep is erg tevreden met de ‘wilde
bloementuin’.
Basketbalveldje.
De werkgroep heeft een vraag gehad over een andere invulling van het
basketbalveldje bij het sportveld, bijvoorbeeld de aanleg van een Jeu-de-Boules
baan. Hier was weinig animo voor. Tips zijn welkom.
Meer bomen op verschillende plekken in het dorp.
De werkgroep heeft overleg gehad met de gemeente over verschillende plekken, nl.
Waltastrjitte, oost- en westzijde Finne, bij de Púndyk en bij de kerk.
Ook is er contact gelegd met de basisschool over de Boomfeestdag 18 maart 2020.
Al snel bleek dat laatste niet realistisch gelet op het omvangrijke plan van aanpak. Dit
blijft wel een idee en dan mogelijk voor 2021.
Verlichting en bestrating Waltastrjitte.
Dit wordt opgepakt als de bouwwerkzaamheden nagenoeg of helemaal klaar zijn.
Wel heeft de werkgroep ideeën doorgegeven om rekening mee te houden.
Werkgroep zelf
De werkgroep heeft een kleine bezetting. De groep bestaat nog uit 3 leden en een
adviseur. Mocht iemand belangstelling hebben om de werkgroep te versterken, dan
graag melden bij Eelke Nutma.
AED.
Fransien Mulder wil van de gelegenheid gebruik maken om de app. HartslagNu
onder de aandacht te brengen en te promoten. Wytgaard heeft hopelijk straks drie
AED’s ter beschikking, maar het is wel noodzakelijk dat er voldoende mensen zijn
die opgeleid zijn om de AED te bedienen, te reanimeren en geregistreerd staan bij
HartslagNu.
Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu
automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen de
opdracht om te reanimeren of om een AED te halen. Deze snelle hulp redt levens.
Mocht je het reanimatie certificaat in je bezit hebben, geeft je op bij HartslagNU!
5. Pauze is na punt 6 gehouden.
6. Vragen aan de gemeente.
Friso Douwstra neemt het woord. Wil eerst even aandacht voor de corona situatie in
de gemeente Leeuwarden/ Friesland. Het is spannend, de besmettingsaantallen
gaan omhoog. Het is erg belangrijk om ons allemaal aan de regels te houden, alleen
zo krijgen we corona onder controle. Fijn dat deze jaarvergadering, met de nodige
maatregelen in acht nemend door kan gaan.
Vragen voor de gemeente:
Jannie van der Wal:
Het laatste jaar lijkt het er op dat er steeds meer mensen steeds harder rijden op de
Hegedyk. Verkeer dat vanaf Reduzum het dorp binnenkomt rijdt standaard te hard.
Auto’s met aanhanger en trekkers met aanhangers komen daardoor met veel lawaai
over de verkeersdrempel aan het begin van het dorp. Motoren gebruiken de drempel
als heuveltje waar ze overheen vliegen.

Ook verkeer dat uit het dorp komt voert zijn snelheid op de Hegedyk al zo op dat aan
het eind van het dorp minstens de snelheid van 80 kilometer per uur is bereikt.
De drempel aan het begin van het dorp heeft totaal geen eff-ect als
snelheidsvertrager.
Vraag is dan ook wat er aan snelheidsvertragende middelen mogelijk zijn om de
Hegedyk niet als race-baan te gebruiken, maar waar bestuurders zich aan de
snelheid gaan houden.
Mocht de gemeente vinden dat dit niet mogelijk is, dan is het beslist het overwegen
waard om een vaste camera te plaatsen die de snelheid vastlegt.
Friso Douwstra: De gemeente neemt de vraag erg serieus. De snelheid van het
verkeer moet gemeten worden om de van de ‘klacht’ een feit te maken. Dit gaat de
gemeente doen. Objectiveren en vastleggen.
In de gemeente Leeuwarden zijn een aantal dynamische snelheidsmeters,
zogenaamde ‘smily’s’ beschikbaar. Dorpsbelang kan hiervoor een aanvraag indienen.
Jeroen Hemstra: Langs het nieuwe fietspad is een aantal nieuwe bomen dood,
worden deze vervangen?
Friso Douwstra: Jazeker, deze horen te worden vervangen.
Trudy Jorna : Heeft 20 augustus melding gedaan bij de gemeente over een
gevaarlijke situatie ontstaan door een open putdeksel. Tot op heden is er nog niks
met de klacht gedaan. Rikkie Hagen en Friso Douwstra zullen er voor zorgen dat er
zo snel mogelijk actie op wordt ondernomen, ze zullen het dit weekend nog
doorgeven. Niet goed dat het zo lang moet duren.
Ineke Hiemstra : Wanneer wordt het straatnaambord Jaring Walta strjitte geplaatst ?
Het zou mooi zijn als de oude generatie dit nog mee mag maken.
Friso Douwstra gaat navraag doen.
Eelke Nutma: Bij het bruggetje over de Zwette staat een bord fietsers afstappen,
wanneer wordt de brug opgeknapt? De brug verkeert in slechte staat.
Friso Douwstra zal navraag doen.
Watze Roorda: Wat zijn de plannen voor de bouwkavel waar het
gezondheidscentrum zou komen?
Menno Deelstra : komt terug bij punt 13
Friso Douwstra merkt op dat als de vragen ter voorbereiding op de vergadering naar
hem gemaild waren, hij waarschijnlijk al meer antwoorden paraat had kunnen hebben
tijdens deze vergadering.
Tip: voor de volgende jaarvergadering extra duidelijk maken dat vragen voor de
gemeente ruim voor de jaarvergadering aan dorpsbelang doorgegeven worden.
Dorpsbelang zorgt er dan voor de dat deze vragen bij Friso Douwstra en Rikkie
Hagen terecht komen.
Friso Douwstra praat de aanwezigen bij over de stand van zaken rond de begroting
van de gemeente Leeuwarden. Het college is op streek. Het is geslaagd de begroting
rond te krijgen, het was ‘dreech’, maar het ziet er goed uit. Wel met bezuinigingen
maar verhoging van lasten is niet nodig. Hier kunnen we trots op zijn. Wel is
veranderd dat de burger voortaan 100% van de kosten die samenhangen met een
bouwaanvraag betaald in de vorm van leges, voorheen was dit ca. 80%.
Menno Deelstra merkt op dat dorpsbelang erg blij is met hoe de samenwerking met
de gemeente verloopt. Dorpsbelang wordt goed bij plannen betrokken.

7. Notulen jaarvergadering 2019 (zie ook www.wytgaard.info)
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
8. Financieel verslag en verslag kascommissie .
Ids licht het financieel verslag toe. Er zijn geen vragen. Het stokje wordt
overgedragen aan Auke Tseard. Roelof Brinksma en Auke Tseard zijn als
kascommissie bij Ids Roorda geweest voor de controle. Het zag er prima uit en de
vergadering verleent décharge.
9. Verkiezing kascommissie: Aftredend en ook gelijk herkozen is Roelof
Brinksma. Meinte Visser stelt zich beschikbaar als nieuw lid kascommissie
De kascommissie voor het komende jaar bestaat uit: Meinte Visser en Roelof
Brinksma
10. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Ids Roorda, Ingrid Visser en
Ans Hemstra. Menno Deelstra bedankt Ans, Ingrid en Ids voor hun inzet! Auke
Tseard overhandigt de aftredende bestuursleden een bedankje namens dorpsbelang.
Het Dorpsbelang draagt als nieuwe leden voor: Auke Tseard Jongbloed
(penningmeester) Wytske Jongbloed en Marlies Roorda (secretaris). De vergadering
verwelkomt alle drie met applaus.
11. a. Werkgroep Buorren.
Age-Jan Jorna en Menno Turkstra geven namens werkgroep de Buorren een
toelichting op de herinrichting van de Buorren. Er zijn kleine wijzigingen. Er zullen 2
parkeervakken minder komen in waar nu de groenstrook is naast het sportveld. In
totaal zijn hier straks 6 parkeervakken.
Bij een paar huizen is nog een stuk eigen grond, eerst zou dit niet meegenomen
worden in de totale renovatie Buorren. Maar nu neemt de gemeente dit ook mee.
Omdat de weg straks gestremd is, is er geen doorgang voor de bus. Er zal een
belbus ingezet worden.
Jeroen Hemstra: geldt dit ook voor Wytgaard zuid? Dat is niet duidelijk, Menno kan
hier geen antwoordt op geven en zal navraag hierover doen.
Aan beide kanten van het dorp komen kleine rotondes waarop het fietspad de weg op
geleid wordt. Rotondes komen de verkeersveiligheid ten goede.
Pieter Deelstra: Containers, waar neer te zetten als de Buorren voor lange tijd
gestremd is? Goede vraag dorpsbelang gaat dit uitzoeken.
Friso Douwstra : Er wordt door de gemeente momenteel gewerkt aan een nieuwsbrief
waarin dit soort praktische vragen zijn opgenomen.
Hannie van Wijngaarden: De beplanting van de planten-perken, wie doet dit en wie
verzorgt het onderhoud? Dit is voor de gemeente.
Hannie van Wijngaarden: Wordt bij gladheid het voet-fietspad ook gestrooid ?
Volgens de regels is het een voetpad en dus wordt het niet gestrooid. De Gemeente/
Omrin strooit alleen doorgaande (hoofd)wegen en fietspaden.
Eelke Nutma: Is er nieuws over de containers en de belbus, graag op de nieuwe
website.

11b. Werkgroep it Gemaaltsje.
Age-Jan Jorna heeft uitgezocht wat er bouwtechnisch moet gebeuren om it
Gemaaltsje weer in goede staat te krijgen. Het blijkt dat veel door vrijwilligers gedaan
kan worden, echter sommige dingen zullen uitbesteed moeten worden.
Ids Boersma is bezig uit te zoeken wat voor fondsen aangeschreven kunnen worden
voor om hier subsidie voor te krijgen.
Bennie Schuurman heeft toegezegd mee te denken over de inhoud van it
Gemaaltsje. Te denken valt o.a. aan oude foto’s uit Wytgaard.
Verder is er een mogelijkheid om de minibieb in te passen. Dit kan in it Gemaaltsje of
er naast.
Age -Jan laat twee tekeningen zien van hoe het opgeknapte Gemaaltsje er uit zou
kunnen zien, de reacties uit de zaal zijn positief.
Roelof Brinksma: Geeft aan verbaast te zijn dat er alsnog een plan is om it gemaaltje
op te knappen, terwijl eerder tijdens een jaarvergadering is besloten dit te slopen. Is
het een persoonlijk initiatief?
Menno Deelstra: Nee, dit is in overleg met het dorpsbelang, er is een werkgroep it
Gemaaltsje.
Gea Hoekstra: Het gemaaltje is een stukje historie in Wytgaard. Verder heeft
Wytgaard weinig historie. Voor de gemeenschap is het goed om het weinige wat we
hebben te behouden.
12. Vernieuwde website.
Wytske Jongbloed laat de vernieuwde website zien. Vanaf deze week is deze
officieel in de lucht. Aan een ieder de uitnodiging om de website te bezoeken. Om de
site dynamisch te houden hebben we input vanuit het dorp nodig. Zijn er nieuwtjes
o.i.d. mail het naar dorpsbelang, dorpsbelang zorgt er voor dat het op de website
geplaatst wordt. Op de website hebben alle verenigingen, voorzieningen en
ondernemers een plekje. De vraag aan dezen is dan ook om alert te zijn/ blijven of de
informatie nog klopt. Mochten er wijzigingen nodig zijn, dan horen we het graag. Dit
moet een gedeelde verantwoordelijkheid zijn.
Naast de website zijn er plannen om een wekelijkse nieuwsbrief via de mail op te
zetten, genaamd ‘de Brijboer’. De Brijboer is bedoeld voor snelle communicatie met
het dorp. De Brijboer kan echter alleen functioneren als we van zoveel mogelijk
inwoners van Wytgaard het e-mail adres hebben.
Grote dank voor het bouwen, ontwerpen, bedenken etc. van de website en ‘de
Brijboer’ gaat uit naar Wim en Catrien Schuurman. Dorpsbelang overhandigt hen een
cadeau pakketje van Frederika.
Trudy Jorna: Mist informatie over ‘de meitinker’ op de site. Trudy merkt op dat het
sowieso goed zijn om de meitinker uit te nodigen tijdens de jaarvergadering van
dorpsbelang.
Anneke Schuurman: Horen de nieuwtjes niet op de website? Nu zijn er straks drie
dingen die je moet checken nl. de website, de Brijboer en Facebook, is dat niet wat
veel?
Menno Deelstra: Het idee is, mail krijg je, de website moet je bezoeken. we hopen
dat het elkaar gaat aanvullen.
Fransien Mulder: Is het niet mogelijk om via de mail een seintje te geven als er
nieuws op de site is? Catrien Schuurman: dat is een technisch verhaal, wat ook de
nodige kosten met zich mee brengt. Het lijkt simpel, maar dat is het niet.

13. Presentatie van het nieuwbouwplan.
Age Jongbloed (werkgroep wonen) geeft een presentatie over de woonsituatie van nu
in Wytgaard en over ideeën voor de toekomst.
In Wytgaard zijn weinig huurhuizen, veel jeugd blijft in Wytgaard, er is behoefte aan
betaalbare starterswoningen.
Dorpsbelang en werkgroep wonen hebben op eigen initiatief een verkennend gesprek
gevoerd met Toeck B.V. (vastgoed ontwikkelaar in Burgum) om te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn voor nieuwbouw Fase 2.
Uit dit gesprek zijn mooie ideeën ontstaan. Age Jongbloed laat een aantal opties
zien aan de vergadering. In het plan zijn een aantal twee onder één kap woningen
opgenomen wat maakt dat de prijs redelijk betaalbaar is, en wat het huizenaanbod in
Wytgaard in beweging kan brengen.
De laatste kavel Fase 1 (waar in eerste instantie het gezondheidscentrum gebouwd
zou worden) kan eventueel opgedeeld worden in twee kavels. Het bestemmingsplan
zal dan wel eerst aangepast moeten worden.
De plannen zijn gemaakt los van de gemeente. Dorpsbelang wil nu eerst
onderzoeken of er draagvlak voor het plan in Wytgaard is. De vraag aan de
vergadering is dan ook wat de reacties zijn.
Als de gemeenschap van Wytgaard achter het plan kan staan, dan kunnen de
plannen concreter gemaakt worden en kan het dorpsbelang er mee naar de
gemeente.
Over het algemeen zijn de reacties tijdens de vergadering positief, met hier en daar
een kritische opmerking.
Jeroen Hemstra: Waarom geen vrije sector kavels?
Age Jongbloed: we weten dat hier minder behoefte aan is.
Meinte Visser en Roelof Brinksma: Het kleine percentage inwoners van Wytgaard wat
nu aanwezig is op de vergadering kan niet alle inwoners van Wytgaard
vertegenwoordigen. Het draagvlak voor de plannen kan niet gemeten worden aan de
hand van de reacties tijdens de vergadering.
Sipke Deelstra: Het zijn veel huizen in één keer. Maakt dat niet dat dit veel
gegadigden van buiten aantrekt en dat dit het doel van huizen voor inwoners
Wytgaard voorbij schiet?
Menno Deelstra: Dat denken we niet, we denken dat er een verschuiving in woningen
plaats gaat vinden en dat hierdoor starterswoningen in met name de Meekeshof weer
vrijkomen.
Pieter de Roos: Mooi plan, hier heeft Wytgaard behoefte aan!
14. Rondvraag.
Bauke Andringa : Graag een reactie op mails, het is nu een aantal keer voorgekomen
dat op een mail geen reactie/ bevestiging is gekomen
Menno Deelstra: we zullen hier voortaan alert op zijn.
Age Jongbloed: kinderen van voetbalvereniging Zwaluwen (Sweltsjes) uit
Leeuwarden waren met loten voor de grote club actie aan de deur. Dit is niet de
bedoeling Als er een vereniging uit Wytgaard ook meedoet met de grote clubactie,
dan liever hier van kopen.

Age- Jan Jorna : De informatieborden, als de Buorren straks klaar is, dan zou het
mooi zijn dat er nieuwe, digitale infoborden komen.
Menno Deelstra: Hier is over nagedacht. Maar er is voor gekozen om dit niet te doen.
Dit is erg kostbaar in aanschaf en heeft ook onderhoud, stroom e.d. nodig.
Age- Jan Jorna: Op de parkeerplek staan veel oude auto’s en caravans. Wordt
hierop gehandhaafd?
Friso Douwstra: Hier wordt niet op gehandhaafd. Het is niet verboden om de caravan
daar neer te zetten. Het lijken veelal caravans/campers uit het dorp, spreek elkaar
hier op aan.

15. Sluiting.
Menno Deelstra bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng tijdens de avond
en sluit de vergadering.

