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Jaarverslag 2019 
 
Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode april 2019 tot april 2020.  
In het vervolg van dit verslag wordt de naam Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp afgekort tot VDH. 
 
Het VDH bestuur had in het verslagjaar de volgende samenstelling: 
- Raymond Vos 2018), voorzitter; vanwege drukke werkzaamheden is Raymond in januari 2020  

gestopt 
- Ronald van Buuren (2018), penningmeester 
- Sape de Haan (2018), secretaris 
- Piet Schriemer (1996), bestuurslid 
- Jetty Nouta - Swart (2004), bestuurslid   
- Wynet Bakker – Soepboer (2013), bestuurslid 
- Els Breimer (2018), bestuurslid 
- Ronald Wierstra (2018), bestuurslid; Ronald heeft in januari 2020 de voorzittershamer  

van Raymond Vos overgenomen 
 

Jan Dijk woont namens TWW de vergaderingen bij, hij is geen bestuurslid; halverwege het jaar heeft Rene 
Nouta zijn taak overgenomen. 
Achter de namen van de bestuursleden is het jaar vermeld waarin zij tot het bestuur zijn toegetreden.  
Naast Raymond stopt ook Jetty-Nouta –Swart na 16 jaar als bestuurslid. Tijdens de jaarvergadering zullen 
nieuwe kandidaten worden voorgedragen. 
 
Bestuursactiviteiten 
In het verslagjaar zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest. Er is in het afgelopen jaar een drietal keren gebruik 
gemaakt van het vragenkwartier dat voorafgaande aan elke bestuursvergadering wordt gehouden. Naast de 
bestuursvergadering hebben de bestuursleden in wisselende samenstelling deelgenomen aan diverse overleg-
gen en activiteiten. 
Gedurende een jaar krijgt VDH vele (post)stukken onder ogen. Soms kan dat voor kennisgeving worden aange-
nomen maar ook zeer regelmatig moet er actie worden ondernomen. Het beleid van het bestuur is er op gericht 
om zoveel mogelijk inwoners van Hurdegaryp in te zetten bij deze verschillende activiteiten. Tenslotte kan het 
dorp alleen maar levendig blijven indien veel mensen zich voor de leefbaarheid inzetten. 
PR: VDH verstrekt op verschillende manieren informatie aan onze dorpsgenoten: een vaste rubriek in TWW, 
een eigen facebookpagina en instagram; daarnaast is onze website sinds november weer online. 
 
Hieronder een overzicht van de verdere activiteiten van het afgelopen jaar: 
 
Bijwonen van (voorlichtings-)bijeenkomsten van onze gemeente en andere instanties 
Bestuursleden van VDH bezochten o.a. : 
-   De jaarlijkse vergadering met het College van B & W en de andere Verenigingen voor Dorpsbelangen;  
    centrale thema tijdens deze bijeenkomst was de bezuinigingen die de gemeente op allerlei terreinen wil 
    doorvoeren 
-   Het tweejaarlijkse overleg tussen B & W en VDH; hierin is onder meer besproken dat er in Hurdegaryp nog  
    een aantal “minder mooie” plekken zijn; een inventarisatie hiervan is aan B & W overhandigd, de gemeente  
    gaat onderzoeken in hoeverre hier iets aan kan worden gedaan. 
-   Periodieke overleggen met politieke partijen 
-   Vergaderingen over de ontwikkeling van het Bûtenfjild (Stichting Wetterwalden) 
-   Vergaderingen over de wijzigingen in het gemeentelijk afvalbeleid 
-   De ontwikkeling van het Stationskwartier 
-   De voorjaarsbijeenkomst met het College van B & W en de gemeenteraadsleden 
-   Voorlichtingsbijeenkomsten van het Stationnetje 
-   Overleg met Kearn 
-   Bijeenkomsten Buurkracht 
  
Bijwonen van jubilea en openingen 
Bestuursleden van VDH bezochten de feestelijke opening van de tunnel onder de spoorweg en de feestelijke 
opening van het fietspad naar de Slachtedyk 
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Hieronder een aantal beleidsterreinen waar VDH bij betrokken is. 
 
Verkeer 
- De soms te hoge snelheden van het verkeer op de Westeromwei, de Easteromwei en de Rijksstraatweg  

   vraagt aandacht; in overleg met bewoners en de gemeente zijn er verkeer remmende  
   maatregelen genomen; in dit verband is er ook een beroep gedaan op het rijgedrag van eigen inwoners. 

-     Sommige bewoners hebben gevraagd of er veranderingen kunnen komen m.b.t. bus routes en bushaltes;  
      wat de bus routes betreft, VDH heeft daar geen invloed op; m.b.t. de bushaltes heeft VDH zich  
      georiënteerd, maar het beperkte aantal passagiers heeft gemaakt dat dit niet tot actie heeft geleid. 
-     VDH blijft in overleg met de gemeente over een aantal andere verkeerszaken (o.a. de mogelijkheid van    
      een fietspad tussen Tytsjerk en Hurdegaryp en de inrichting van de Ottemaweg). 
-     Ter hoogte van Bennemastate is een nieuwe dorpsplattegrond geplaatst. 
 
Afval 
- Blikvangers: ook dit jaar zijn de blikvangers geleegd door actievoerders voor goede doelen; zij krijgen daar 
     voor van VDH een financiële bijdrage; deze bijdrage wordt betaald van de subsidie die VDH jaarlijks van  
     de gemeente ontvangt voor het verwijderen van het zwerfvuil uit het dorp 
- In november 2019 is de halfjaarlijkse zwerfafval-actie (Himmeldei) georganiseerd in samenwerking met de  

  beide basisscholen, in maart 2020 zoals gebruikelijk door de Fûgelwacht Hurdegaryp; beide  
  organisaties krijgen daarvoor een financiële bijdrage. 

- Begin januari heeft in samenwerking met de gemeente de kerstbomeninzamelactie   
  voor de 15-de keer plaatsgevonden, en opnieuw was dit een succesvolle actie. 

-    Sinds 2018 opereert de commissie welke gaat over de verdeling van de opbrengsten van het ophalen van  
     het oud papier onder de vlag van VDH. Ook dit jaar hebben vele verenigingen en commissies weer kunnen  
     profiteren van een financiële bijdrage van SAH.  
 
Overige activiteiten 
-    AED's in Hurdegaryp: Met de werkgroep Hartslag Nu Hurdegaryp heeft VDH een paar keer per jaar contact;  
     VDH is blij met de inzet en de activiteiten van deze werkgroep. 
-    Zoals ieder jaar heeft VDH ook nu weer het Sinterklaasfeest gesponsord. 
-    Ook de nieuwe activiteit op Oudejaarsavond in het Maskelyn draagt VDH een warm hart toe. 
-    De 4-mei-viering werd ook in 2019 weer georganiseerd met medewerking van VDH. 
-    VDH is nu betrokken bij de organisatie van een feest op Koningsdag; op dit moment is het nog niet zeker of  
      dit van de grond komt. 
-    VDH is blij met de nieuwe activiteiten in het Stationnetje; daar waar mogelijk wordt samenwerking gezocht. 
-    Jongeren : regelmatig is er contact met de jongerenwerkers van Kearn waar het gaat om activiteiten voor  
     jongeren, de overlast die jongeren soms veroorzaken enz. 
-    De bibliotheek: de toekomst van het bibliotheekwerk in Hurdegaryp is ongewis; tot nu toe worden  
     publicaties in de pers daarover verspreid door enerzijds de gemeente Tytsjerksteradiel en anderzijds de    
     directie van dBieb. VDH was daar tot nu toe niet direct bij betrokken. Op initiatief van het bestuur van VDH  
     heeft er op 18 februari een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van dBieb en een delegatie van het  
     bestuur van VDH. Daarin is in elk geval afgesproken dat VDH wordt betrokken bij de verdere  
     besluitvorming. In deze rol draagt VDH in overleg met verschillende partijen ook ideeën aan voor het  
     behoud van het bibliotheekwerk in ons dorp. 
-    VDH is in overleg met de Dorpstuin en met de gemeente over het opfleuren van ons dorp met bloemen. 
-    VDH ondersteunt het mooie initiatief van een aantal dorpsgenoten die met behulp van Buurkracht  
     collectieve inkoop van duurzame energie en vormen van isolatie mogelijk willen maken. 
 
    
Tijdsdoorsnedepark 
Uit het jaarverslag van 2018: “Tijdens de jaarvergadering van VDH in 2018 is door dhr. Frank Kwant zijn plan 
voor het Tijdsdoorsnedepark gepresenteerd. Op dit moment stagneert de ontwikkeling hiervan doordat provin-
cie en betrokken grondeigenaren niet tot overeenstemming kunnen komen. VDH heeft een bemiddelingspoging 
ondernomen, tot nu toe zonder resultaat. De verwachting is wel dat er in 2019 besluitvorming over het wel of 
niet doorgaan plaats vindt.” Helaas zit er weinig schot in deze zaak. 
 
 
Sape de Haan 
Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp  
April 2019 
 
 
 
 


