Notulen jaarvergadering dorpsbelang Wytgaard, 25 maart 2022
Aanwezig van bestuur Dorpsbelang Wytgaard (DB): Menno Deelstra
(voorzitter), Auke Tseard Jongbloed (penningmeester), Menno Rolf Turkstra,
Wytske Jongbloed, Nynke Rijpma, Marlies Roorda (secretaris).
Aanwezig: 22 leden en 3 niet-leden.
Afmelding van: Abel Reitsma (wethouder), Janneke de Boer (FNP Ljouwert)
1.

Opening.
Menno Deelstra opent de vergadering. In het bijzonder welkom voor
Jennifer Batteram (gebiedswerker gemeente Leeuwarden) en de
gemeente raadsleden Joost de Caluwe (PvdA), Petra Vlutters (groen
links) en directeur Kindcentrum Wytgaard Hinke Richtsje Miedema.

2.

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Jaarverslag 2021-2022.
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.
It Havenpypke:
- Afgelopen jaar is er gekeken hoe er bespaard kan worden op
drukkosten van het Havenpypke, inmiddels is er een nieuwe drukker
gevonden.
- Elie de Jong heeft na 30 jaar afscheid genomen als corrector Fries,
hier zal in het volgende Havenpypke aandacht aan besteed worden.
Agatha Hijlkema- Jorna heeft Elie zijn taak overgenomen.
- Het bestuur van het Havenpypke is blij met de vaste schrijvers; o.a.
Wim en Catrien Schuurman en Ian Borwell.
- Oproep aan verenigingen, werkgroepen maar ook aan inwoners van
Wytgaard; stukjes of mooie foto’s zijn altijd welkom!
- De bezorging van de Havenpypkes in en om Wytgaard wordt gedaan
door André Jaspers en Ineke Hiemstra, heel fijn dat ze dit doen!

Werkgroep sociaal:
- Gesprek gehad met Amaryllis en de rol die zij kunnen spelen in
Wytgaard. Er zijn folders rondgebracht;
- De werkgroep heeft eigen netwerken van mensen onderhouden en
nieuwe contacten gemaakt waarbij de werkgroep ook doorverwijst
naar Amaryllis;
- Twee dagen meegeholpen met de huisartsenpraktijk bij het zetten
van de coronavaccinaties bij de groep 60/65 jaar;
- Het rondbrengen van kaarten op het moment van vervelende
gebeurtenissen;
- Meehelpen/denken bij het initiatief van de duofiets
Wirdum/Swichum/Wytgaard;
- Annerinska Hoogterp heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep;
- De werkgroep denkt verder na over de rol van de werkgroep in het
dorp.
Activiteitencommissie Pypskoft:
Ruurd Deelstra: Door de Corona pandemie heeft Pypskoft weinig
activiteiten kunnen organiseren. Het busreisje naar het nationaal
openbaar vervoermuseum is nog doorgegaan, maar helaas moest
besloten worden om ‘Wytgaard ferbynt’ af te lassen. Het streven is nu
om ‘Wytgaard ferbynt’ op een later tijdstip te organiseren. Pypskoft
bestaat momenteel uit Windel Jongbloed, Acronius Roorda, Lenie en
Trudy Jorna en Ruurd Deelstra. Oproep aan eenieder; mocht iemand een
goed idee hebben voor een leuke activiteit meld dit bij één van de
bestuursleden!
Werkgroep Ontwikkeling Wytgaard:
Eelke Nutma:
Afgelopen week, op 19 maart is het
straatnaambordje Jaring Waltastrjitte onthuld
door de pakesizzer van Jaring Walta. Met
behulp van een QR code op het bordje is
meer over de historie van Jaring Walta te
lezen. De werkgroep zou graag verder gaan
met het toevoegen van QR codes op
straatnaambordjes in het dorp. Verder heeft
de werkgroep zich bezig gehouden met de
herinrichting van het basketbalveldje.
Menno Deelstra vult aan dat de gemeente dit
jaar plannen heeft om de straatlantarens in
Wytgaard te vervangen.

AED:
Catrien Schuurman:
Samen met Fransien Mulder is Catrien actief als werkgroep AED. De
werkgroep is bezig met het realiseren van een tweede AED in Wytgaard.
Deze zal geplaatst worden op de muur van it Kleaster. Helaas laat de
levering op zich wachten. Verder heeft de werkroep AED cursussen
georganiseerd samen met dorpshuis de Twirre. Catrien geeft aan dat ze
hoopt dat alle cursisten zich na de cursus aanmelden bij de HartslagNu
app!
It Gemaaltsje:
Menno Deelstra:
Het project it gemaaltsje is inmiddels afgerond. O.a. Age-Jan Jorna, Gea
Hoekstra, Watze Roorda en Auke Jongbloed hebben zich ontzettend
ingezet voor het behoud en het renoveren van it gemaaltsje. Het
resultaat is iets om trots op te zijn! Met behulp van verschillende
fondsen (De Schakel, Gemeente Leeuwarden, Elkien en Mienskipsfonds
gemeente Leeuwarden) en alle vrijwilligers zijn de kosten beperkt
gebleven. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedankt!
We hopen dat, mocht er in de toekomst iets aan onderhoud nodig zijn
aan it gemaaltsje, dat we dan weer op jullie kunnen rekenen!

5.

Pauze.

6.

Vragen aan de gemeente.
Op voorhand zijn er geen vragen voor de gemeente ontvangen.

Eelke Nutma: Nu het bruggetje bij Weidum bijna klaar is, wordt het
fietspad ook opgeknapt? Jennifer Batteram zal navraag doen.
7.

Notulen jaarvergadering 2021 (zie ook www.wytgaard.info).
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

8.

Financieel verslag en verslag kascommissie.
Auke Tseard licht het financieel verslag toe. Er zijn geen vragen. Meinte
Visser en Hein Waterlander zijn als kascommissie bij Auke Tseard
geweest voor de controle. Het zag er prima uit en de vergadering
verleent décharge.

9.

Verkiezing kascommissie.
Aftredend is Meinte Visser. Er wordt een nieuw lid gekozen tijdens de
vergadering. Eelke Nutma stelt zich beschikbaar als nieuw lid
kascommissie.
De kascommissie voor het komende jaar bestaat uit: Eelke Nutma en
Hein Waterlander.

10. Contributieverhoging.
Voorstel om de contributie voor abonnees van It Havenpypke te
verhogen om de kosten voor drukken en verzenden dekkend te maken.
Auke Tseard:
Zoals te zien is op het financiële overzicht is het drukken en het
versturen van het Havenpypke een grote kostenpost. Vandaar het
voorstel om de contributie te verhogen. Echter er is inmiddels een
nieuwe drukker gevonden die het Havenpypke voor de helft van de prijs
kan drukken en ook nog mooier! Dit maakt dat de contributieverhoging
niet meer nodig is.
Snelheidsmetingen (n.a.v. de vorige ALV).
Snelheidsmeting Hegedyk: In november 2021 is de snelheid twee weken
lang gemeten, in totaal zijn er 4800 voertuigen langs gekomen. De
gemiddelde snelheid was 55 km per uur waar 50 km mag, met enkele
uitschieters. Met de bewoners en de gemeente zal worden gekeken wat
mogelijk is om de snelheid van de uitschieters te beperken.
Snelheidsmeting Weiwiskedyk: Gemiddeld werd er 57 km per uur
gereden waar 60 km mag. Er komt veel agrarisch- en transport
bestemmingsverkeer langs, de grootte van dit verkeer kan trilling

veroorzaken. De gemeente zal om deze reden de weg opknappen om
trillingen te reduceren.
Glasvezel binnen de bebouwde kom.
Glasvezel Delta Fiber is momenteel actief in Wytgaard. Het bestuur van
dorpsbelang heeft een gesprek met Delta Fiber gehad. Dorpsbelang wil
geen partij kiezen in welke partij ‘beter’ is, maar vindt wel dat we beter
voor één partij kunnen kiezen waar we als dorp aan meedoen, dan dat
we voor twee partijen kiezen en dat we vervolgens ‘tussen wal en schip’
raken. Voor eenieder die zich aanmeldt bij Delta Fiber krijgt het
dorpsbelang een bedrag dat besteed kan worden aan een goed doel,
activiteit of vereniging in het dorp! Er zal nog een informatieavond
georganiseerd worden door Delta Fiber.
11. Bestuursverkiezing.
Menno Deelstra zijn termijn van 4 jaar als voorzitter van het bestuur van
dorpsbelang zit er op, hij wordt herkozen voor een 2e termijn. Menno
Turkstra is aftredend en niet herkiesbaar. Menno Deelstra bedankt
Menno voor zijn inzet! Marlies overhandigt een bedankje namens
dorpsbelang. Dorpsbelang draagt Nynke Rijpma voor als nieuw
bestuurslid. De vergadering verwelkomt Nynke met applaus.
12. Stand van zaken nieuwbouw.
Age Jongbloed:
De kavels op de Finne en de Jaring Waltastrjitte zijn allemaal verkocht of
zijn onder optie, dit geldt ook voor de kavel waarop in eerste instantie
het gezondheidscentrum gebouwd zou worden, deze kavel is opgedeeld
in twee aparte kavels.
Nieuwbouwplan Nij Wingerd (noordkant): Vastgoedontwikkelaar Toeck
heeft inmiddels alle huizen verkocht. In juni zal er gestart worden met
de bouw en als alles goed gaat worden de huizen eind van dit jaar
opgeleverd. Wel zullen van tevoren de nutsvoorzieningen nog aangelegd
moeten worden.
Nieuwbouwplan Nij Wingerd (zuidkant): vastgoedontwikkelaar Planhus:
Het doel was om starters- en seniorenwoningen te realiseren, echter
gezien de huidige huizenprijzen zijn de huizen waarschijnlijk niet
betaalbaar voor starters. Vanaf 25 maart heeft makelaardij Hoekstra de
huizen in de verkoop.
13. Voorstel herinrichting basketbalveldje .
Tijdens de vorige jaarvergadering is er een presentatie gegeven over de
herinrichting van het basketbalveldje. Destijds is hier door een aantal

bewoners van de Tjissema bezwaar tegen gemaakt. Werkgroep
ontwikkeling is hierover met de bewoners van de Tjissema en Meekeshof
in gesprek gegaan. Om het parkeerprobleem in de Meekeshof op te
lossen kiest dorpsbelang voor het algemeen belang en wil de
herinrichting van het basketbalveldje doorzetten. Het plan komt bij de
gemeente te liggen. Het verdere verloop ligt nu dan ook bij de
gemeente.
Age Jongbloed: Het algemeen belang is in deze belangrijk, maar geef als
dorpsbelang bij de gemeente aan dat deze zich maximaal moet inzetten
om overlast zoveel mogelijk te beperken voor de bewoners van de
Tjissema.
Menno Deelstra: Dat zullen we zeker aangeven.
Benny Schuurman: Geeft aan de communicatie met dorpsbelang in deze
gemist te hebben. De bezwaarmakers hadden graag inhoudelijk in
gesprek willen gaan over de argumenten die destijds aangedragen zijn in
het bezwaarschrift. De bezwaarmakers zullen hun bezwaar en zienswijze
nu rechtstreeks indienen bij de gemeente.
14. Presentatie Omrin over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente.
Op de site https://goedterechtin.leeuwarden.nl staat meer informatie
over het nieuwe afval beleid van de gemeente Leeuwarden.
15. Rondvraag.
Gerwin Visser: Er is een stroomhokje t.b.v. de nieuwbouw in het
gezichtsveld van hun huis geplaatst.
Eelke Nutma en Age Jongbloed geven aan dat het wettelijk mag, hier
hoeft geen vergunning voor aangevraagd te worden.
Gerwin geeft aan dat volgens hem de doelstelling van zoals het
nieuwbouwplan gepresenteerd is niet behaald is, uiteindelijk zijn er maar
twee huizen aan Wytgaarders verkocht.
Age Jongbloed: Wytgaarders hebben de kans gehad om zich bij
belangstelling als eerste in te schrijven. Dat er uiteindelijk niet meer
huizen aan Wytgaarders zijn verkocht, daar heeft de
werkgroep/dorpsbelang geen invloed op.
Groenonderhoud Buorren Noord hoe wordt dit opgepakt? Afgelopen jaar
werd er (te) weinig door de gemeente gemaaid.
Menno Turkstra: In eerste instantie zou hier extensief worden gemaaid,
maar met de betreffende afdeling is nu afgesproken dat het maaibeleid

geïntensiveerd zal worden. De eerste 3 jaar is het groenonderhoud
sowieso uitbesteed door de gemeente.
Maaike Jongbloed: De groenstrook Meekeshof-sportveld zou in het
najaar onder handen worden genomen. Dit is niet gebeurd.
Menno Deelstra: Hier zal dorpsbelang achteraan. Ook Jennifer Batteram
geeft aan binnen de gemeente te zullen informeren hoe dit zit.
Rudolf Douma: De verkeersdrempel bij de intree van Wytgaard is te
hoog, er is veel schade aan het wegdek te zien.
Menno Deelstra: De ervaring is dat als hier met 30 km p/u overheen
wordt gereden, dat er dan geen probleem is. Voor de veiligheid van
fietsers op het fietspad wat hier invoegt op de doorgaande weg is de
drempel een goede snelheidsremmer.
Herinrichting Finne is keurig maar blijven de ‘witte snelweg paaltjes’
staan? Dit geeft niet een mooi straatbeeld.
Menno Deelstra: Dit zal afgestemd moeten worden met de werkgroep
herinrichting de Finne.
Soms staat er een auto geparkeerd op de fietsstrook in de Buorren,
parkeren op een fietsstrook is niet toegestaan.
Menno Deelstra: Parkeren op de fietsstrook is inderdaad niet toegestaan.
16. Sluiting.
Menno Deelstra bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng
tijdens de avond en sluit de vergadering.

