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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o. 
 

 

 

Notulen ledenvergadering 29 november 2019 
 
1. Opening 

Voorzitter Fokko opent de vergadering en heet de ca. 45 aanwezigen van harte welkom. 

Bijzonder welkom aan de aanwezige raadsleden / steunfractieleden de heer Fred Zijlstra , 

Bouke Dam (CDA), Thomas van Dijk (Groen Links), Tsjerk Bouwhuis (FNP) 

En ook welkom aan de dorpen coördinator Maaike van de Logt-Althuis van gemeente 

Sudwest-Fryslân.  

 

Dit jaar bestaat DB 70 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er speciale oranjekoek getrakteerd 

en alle aanwezigen een consumptie aangeboden voor na deze vergadering. 

 

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 30 november 2018  

Deze notulen zijn vooraf op de website gepubliceerd. 

Geen op- aanmerkingen op de notulen 

 

Reactie n.a.v. vraag over waarom Eemswoude niet is opgenomen in de strooiroute; 

Reactie gemeente SWF 27-11-19; 

Er worden keuzes gemaakt welke routes worden gestrooid. Omdat het onmogelijk is om alle 

wegen te strooien. Beleid is erop gericht om in eerste instantie de bereikbaarheid te garanderen 

door het strooien van de hoofdroutes en dat de bereikbaarheid van elk dorp is gegarandeerd.  

Op een gemiddeld elandweg of woonstraat vindt dus geen strooiactie plaats. En we begrijpen 

het gevoel dat er moet worden gestrooid alleen het effect van het mengsel waarmee we strooien 

heeft alleen effect als er wel aardig wat verkeer rijdt.  

  

En dan het specifieke geval, de wens is te begrijpen alleen moet er een keuze worden gemaakt 

voor de hoofdroutes. Naast het beperkte effect is het ook ondoenlijk om dit te doen met het 

beschikbare materieel. Als de doorgaande routes toegankelijk zijn wordt er wel ingezet op de 

overige wegen. Ervaring leert echter dat de gladheid dan ook vaak alweer verdwenen is. 

    

3. Jaarverslag 2019 

Fokko leest het bestuurlijk jaarverslag voor. Zie hiervoor bijlage jaarverslag 2019. 

Er zijn geen vragen of onduidelijkheden op het verslag. 

 

4. Financieel verslag en verslag kascommissie 

Anneke deelt het financieel verslag uit. 

Lees voor de details de bijlage; Financieel verslag 2019 Dorpsbelang Tjerkwerd’. 

1949 
 

 

2019 
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Saldo met 800 euro toegenomen. Totaal saldo Eur. 5.753. Hiervan is 400 euro van het 4 mei 

comité.  

Kascontrole commissie is akkoord met het financieel verslag 

Jan Witteveen neem Klaas over in de kascommissie voor volgend jaar. Dan samen met 

Wybren de Jong. 

 

5. Verslag Stichting Windkracht 10 (incl. bekendmaking aanvragen voor fin. bijdrage) 

Jelle Zijsling neemt het woord namens het bestuur. En ligt in kort het financieel verslag toe. 

Het saldo op 31-12-18 bedroeg Eur. 264.612,- 

 

De onderstaande toezeggingen zijn gedaan voor een bijdrage; 

 
 

Kascommissie namens Dorpsbelang is akkoord met het financieel verslag van de Stichting 

 

6. Verslag stand van zaken behandelde thema’s o.a.;  

Werkgroep Cultuur: 

Div. activiteiten zijn en worden georganiseerd. 

 

Parallelwegen + fietsroutes richting Bolsward in combinatie met aanpak N359: 

Bertus-Rinse neemt even het woord hierover. 

Provincie is nu druk bezig met uitwerking van het plan rondom Tjerkwerd. Verwachting is dat 

er in het voorjaar een plan wordt voorgelegd. 

 

Terug brengen voormalig Trekpad, Schukkenpad: 

Bûtenlampen beabuorster mûne 90€              

Eensgezindheid, bydrage muzyk foar folwoeksenen 1.500€         

Eensgezindheid, bydrage Bes/F dûbelhoarn 1.500€         

CBS de Reinbôge, Kleurike PleinSpultsjes ek foar bûten skoaltiid 1.120€         

Stipe by oplossen probleem webside Tsjerkwert (Fris plugin) 75€              

Ysklup, ride yn Thialf  mei bern oant 16 jier  € 3,75 per/bern 165€            

Ysklup, bydrage nije pomp en slang, kin jierren mei 1.000€         

Tsjerke, bydrage berneboeken mei Kryst 200€            

Buurt Sylroed/Dyksicht, bydrage strjitfersiering 428€            

EHBO, twa ekstra feiligheidsjaskes foar bûtenaktiviteiten 48€              

Doarpsbelang, RVS frame foar boerd mei parkeerynstruksje by boathelling 400€            

Doarpsbelang, blombakken 525€            

Bydrage oan it befrijingfestifal 2020 2.000€         

Fitnessclub, gewichten en dynabands 84€              

Oranje Ferieniging, sponsorje karaoke by matinee doarpsfeest 450€            

Tsjerke gebou , bydrage nije lûdsynstallaasje 2.000€         

60Plus Soas, bydrage 50 jierrich jubileum 2020 150€            

Nacht fan de Nacht, bydrage 300€            

Bats yn Byld (flearmûzen) 2.000€         

Fiskwedstryd Tsjerkwert 60€              

Sinnepanielen (4x) 1.000€         

Bydrage op de mat 290€            

15.385€       

Reservearring glês (€ 150,- x 175 oanslutings) 25.000€       

Garantstelling Oranje Ferieninging, keningsdei 1.000€         

Garantsteling 4 maaie betinking 250€            
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De vraag wordt gesteld of de leden hier achter staan om het pad in ere te herstellen. Een 

soort van verharding.  Hoe belangrijk vinden we het? Nu wordt het minimaal onderhouden. 

Kan het dan ook wat breder worden. Yde wil de schaap er niet meer op houden, kunnen van 

het dykje in het water vallen. 

Als het goed wordt onderhouden zou al een verbetering zijn. Er blijk echter weinig animo. 

 

Weghalen/ verplaatsen brughokje voormalig Trekpad , reactie gemeente SWF; 

Het hokje is er tbv de brugbediening en de techniek. Het bestaande hokje is niet geschikt als 

werkplek. Wil je het hokje weghalen, dan moeten we het huidige hokje uitbouwen, dat is niet 

haalbaar gezien de nodige kosten. 

Dan moeten we kijken om het hokje te verplaatsen. Gezien de ruimte kan dit wel eens lastig 

worden, de ruimte moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ik ben  in overleg met mijn 

collega’s om hier even gezamenlijk naar te kijken.  

Dan zit je met het onderhoud van het pad. Hier zijn wel mogelijkheden, maar dan hebben we wel 

het terrein van bouwbedrijf Van Zuiden nodig. En ook als jullie dit pad willen gebruiken om een 

rondje te wandelen zal er overleg moeten komen met Van Zuiden. SWF is wel benieuwd of er 

vanuit het dorp al contact is geweest met Van Zuiden over deze wens.   

 

Woonvisie: 

Alleen mogelijkheden op dit moment om binnen de kern uit te breiden. Wanneer er nog 

interesses of ideeën zijn dan vernemen wij dat vraag. Geschikte locatie hiervoor binnen 

Tjerkwerd zijn lastig en beperkt. 

In het voorjaar is een nieuwe woonvisie uitgebracht door de Provincie. Er worden wel 

mogelijkheden geboden. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Vanuit een dorp of groep moet 

daadwerkelijke behoefte aangetoond worden. Dus concrete ideeën aandragen met een 

goede onderbouwing. 

Denk ook in doelgroepen. Juist ook in de kleinere kernen. Binnen gemeente SWF is ook een 

werkgroep waar ideeën ingebracht kunnen worden. 

  

7. Project Bats yn Byld 

Er volgt een presentatie door Anne de Vries uit de werkgroep en initiatiefnemer. 

N.a.v. de film première in Tjerkwerd; ‘De wilde Stad’ is er een vervolg gekomen om de 

gemaakte beelden hiervoor verder te gebruiken. Het is inmiddels mogelijk om live beelden te 

laten zien van de drie aanwezige camera’s op zolder van de kerk. 

Er is nu een heel pakket aan programma’s opgezet samen met de Friese Milieufederatie o.a.; 

 

De presentatie is bijgevoegd als bijlage van deze notulen. [2019-11-29 BATS YN BYLD 

Presentatie] 

 

De slotvraag is of er mensen zijn die deel willen nemen in de werkgroep vleermuizen 

‘Tjerkwerd’. De vraag wordt met name gericht naar de jeugd. Verder zijn er geen vragen of 

opmerkingen onder de aanwezigen. 
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PAUZE 

 

8. Goedkeuring inzet geld uit het ondernemersfonds SWF 

Opknappen bankje en plaatsen picknickbank nabij openbare (boot)trailerhelling 
Op de Ald Dyk [een officieel wandelpad/route] langs de Trekfeart staat een zitbankje. Dit 
bankje is helemaal kapot. Dit bankje is in het verleden door een particulier geschonken aan 
het dorp Tjerkwerd. Het bankje is toe aan groot onderhoud. 
Er is een offerte opgevraagd om dit op te knappen, zodat hier weer gebruik van kan worden 
gemaakt. 
 
Ook is er behoefte aan een picknickbank vlakbij de trailerhelling in het gras. Deze helling 
bevind zich aan de Trekvaart midden in het dorp. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, 
ook door velen van buiten Tjerkwerd (o.a. veel visboten).  Daarbij is dat er veel recreatieve- en 
toerisme  fietsers hier voorbij komen en even willen rusten of pauzeren.  Ook voor 
dorpsbewoners kan dit een plek worden om samen te komen. 
 
Totaal offertebedrag onderhoud zitbankje + levering en plaatsing picknickbank : €1.075,- (incl. 
btw) 

 
Tent voor het 75 jarige bevrijdingsfestival 2020 

Op zaterdag 18 april wordt groots gevierd dat Tjerkwerd 75 jaar geleden is bevrijd. Er zullen 

festiviteiten in een verwarmde tent plaats vinden.  Zoals muziekuitvoeringen, spelletjes etc. 

De toegang op deze dag is zowel overdag als ’s avonds gratis. De kosten voor de huur van een 

tent,  inclusief licht en geluid zijn aangevraagd en onderbouwd in twee offertes. 

Totaal offertebedrag: €2.623,10 (incl. btw) 

 

De voorzitter vraag een akkoord aan de aanwezige leden. Er wordt geen bezwaar 

aangemerkt om beide bedragen als bijdrage uit het Ondernemersfonds op te vragen. Er zijn 

De genoemde plannen kunnen daarmee ingediend worden. Kan nog net voor 1 december.  

 

9. Kunstwerk Elfstedentocht Fyftjin en Fierder 

Presentatie door Pieter Jan M. Stallen  |  PUBLICPASSES Architects of Public Space 

De gehele presentatie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. 

 

Het kunstwerk bestaat uit een aantal (vier) groepen silhouetten.  

Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat zijn akkoord met het ontwerp van het kunstwerk. Ook 

de Welstandscommissie ruimtelijke ordening is positief.  

 

Tevens worden leerlingen uit 6e en 7e groepen van de basisschool betrokken bij het maken 

van teksten. Deze tekst zal betrekking hebben op het silhouet met het meisje op de 

schouders van haar vader. 

 

Nu einde fase gunning velening. Hierna volgende week formele vergunning indienen. 

Verwacht wordt dat het een hamerstuk word. 
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Financiering met name op basis van Croudfunding. Hiervoor zijn belangrijke en voorname 

mensen nodig. 5 van de nog 6 levende winnaars van de schaats 11 stedentocht hebben al 

positief gereageerd om als aanjagers te fungeren.  Naast Croudfundig zullen er ook sponsoren 

en fondsen aangeschreven gaan worden. Ook de ‘koninklijke’ bedrijven in Friesland zullen 

uitdrukkelijker een rol in de financiering kunnen krijgen.  

 

Er is een vraag of de ijsvloer van aluminium betreed baar is. Volgens Pieter Jan is deze betreed 

baar en geschikt om een aantal volwassenen te kunnen dragen. 

 

10. Rondvraag 
Theo: Stelt voor om de werkgroep vleermuizen ook uit te breiden is naar een bredere 

‘natuurgroep’? Anne neemt het idee mee in de werkgroep Bats yn Bield. 

Hedwig: Vraagt naar de ontwikkelingen van een fietspad richting Allingawier.  Op dit moment geen 

nieuwe ontwikkelingen. Blijft echter wel onder de aandacht. Eerste prioriteit gaan nu naar 

de veiligheid van bestaande fietsroutes. 

Jentsje: Bedankt WK10 voor de verlichting van de Molen 

Anne: Bedankt WK10 voor de bijdrage Bats yn Byld 

Klaas: Merkt op dat nabij de trailerhelling het onderhoud langs de waterkant te kort schiet. Deze 

is vaak vol gegroeid met riet etc.  

Wieger Doet een suggestie om het Schukkenpad mogelijk ook geschikt maken voor de trimmers 

en hardlopers. Nu staat brugwachtershokje nog in de weg. Deze moet ook verplaats 

worden voor het 11-steden kunstwerk. 

 

11. Sluiting 

Fokko sluit de vergadering om 22.05 

 

 

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

a) 2019-11-29 BATS YN BYLD Presentatie 
b) Presentatie 11- stedenkunstwerk-november-dorpsbelang 
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