Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.

Jaarverslag 2018
Op 6 januari hadden we onze eerste vergadering van het nieuwe jaar. Ook dit jaar hebben
wij als bestuur weer veel gekeken naar de punten uit de dorpsvisie
Echter de meesten zijn al uitgevoerd of niet of erg moeilijk uitvoerbaar. We kijken of we
nieuwe punten aan de visie kunnen toevoegen.
Er waren in het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen.
We zijn als bestuur in 2018 9 keer bij elkaar geweest voor ons reguliere overleg.
Naast dit regulier overleg zijn er met name besprekingen geweest met de Gemeente
Sudwest Fryslân, waaronder de dorps schouw op 25 oktober met onze dorpen
coördinator Maaike v.d. Logt.
Tijdens deze schouw waren ook vertegenwoordigers van verkeer en onderhoud
openbare ruimte vanuit de gemeente aanwezig.
Diverse bevindingen zijn vertaald in een actie- en afsprakenlijst.
Het onderwerp parkeren nabij het Waltahûs is ook besproken echter hier zien we geen
oplossing voor dus dit punt laten we dan voor eerst vervallen. Ook is het creëren van een
carpoolplek door ons voorgelegd bij de gemeente. Deze neemt dit op met de provincie
binnen de ontwikkelingen rondom de N359.
Zowel gemeente als provincie is van deze parkeerwens en/of carpoolplaats op de hoogte
Het is aan ons om dit ook steeds weer opnieuw aan te dragen tijdens de komende
bijeenkomsten rondom de ontwikkelingen van de N359.
Verder is het punt parkeren boottrailers bij de haven aangekaart. Samen met de
gemeente hebben we diverse opties bekeken. De grond tegenover de helling, naast de
ijsbaan is van It Wetterskip. Omdat hier een pompinstallatie zit wil It Wetterskip niet dat
deze grond gebruikt gaat worden als parkeervoorziening. In de zomermaanden in de
Haarsma gebruiker van de ijsbaan. De nog mogelijke opties willen we in deze vergadering
nog met jullie bespreken.
Ook zijn we naar een inloopmiddag geweest over de herinrichting kruising bij Bolsward.
En een bijeenkomst aangaande de ontwikkelingen rondom de N359 tussen Bolsward en
Workum.
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De volgende onderwerpen zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest:
Nieuwbouw Dyksicht
Het gaat goed met de nieuwbouw.
Er is slechts nog 1 kavel te koop.
Toegangsweg is geasfalteerd en de berm netjes gemaakt. Inmiddels is er ook een
kombord geplaatst.
Sneller internet met glasvezel
Op dit moment is hier weinig over te melden. (wat is er wel te melden? En wat kan een
dorp nog doen?)
Kruising Bolsward west en aanpak N359 in combinatie met de paralelweg
Bertus Rinse verteld u daar straks meer over.
Bloembakken op de brug
Wederom is hiervoor geld beschikbaar gesteld door WK10.
Voor de watervoorzieningen hebben wij speciaal een buitenkraan aan de gevel van It
Waltahus laten aanbrengen.
Een woord van dank aan Sam en Renske Dijkstra die ze super hebben verzorgd.
Kleedruimte sportveld.
De afgelopen jaren zijn de kosten voor de kleedruimte fors omhoog gegaan. Aangezien
dorpsbelang wel eigenaar is maar geen gebruiker hebben we
De beheers commissie gevraagd hiervoor een kostenverdeling te maken naar
draagkracht.
Verlichting sportveld.
We hebben meerdere malen aan Miedema lighting gevraagd deze weer functioneel te
maken echter zonder resultaat.
We hebben nu een andere installateur benaderd om dit weer in orde te maken.
Verlichting parkje.
Nu er steeds meer mensen in de nieuwbouw wonen wordt het paadje tussen Dykzicht en
Sylroede (parallel aan de ijsbaan) steeds vaker gebruikt
Aangezien het daar best donker is kwam de vraag van de buurt om hier verlichting aan te
brengen.
We hebben dit bij gemeente en windkracht 10 aangevraagd. De bedoeling van ons is dat
het met de straatverlichting mee geschakeld wordt.
We hebben inmiddels hierover een reactie vanuit de gemeente ontvangen. Gemeente
geeft aan dat wanneer er verlichting op gemeentegrond wordt geplaatst er een
overeenkomst nodig is waarin afspraken staan over de verantwoordelijkheid, veiligheid,
aansprakelijkheid en eigenaarschap. Bij ons plan moeten er namelijk ook kabels in de
grond worden gelegd. We hebben dus nog geen goedkeuring mar zullen in overleg gaan
om te kijken naar alternatieve mogelijkheden.
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Dit was het jaarverslag van 2018

Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:
Fokko Rollema, Richard Teppema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong, Anneke Speerstra,
Jan Witteveen en Margriet Bekema.
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