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Jaarverslag 2021 
 
Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode april 2021 tot april 2022.  
In het vervolg van dit verslag wordt de naam Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp afgekort tot VDH. 
 
Vooraf: 
Door de corona-pandemie is het ook het afgelopen jaar voor VDH en haar bestuursleden een bijzonder jaar 
geworden, net als het vorige. Veel jaarlijks terugkerende activiteiten zijn in verband hiermee uitgesteld of afge-
last. Dit jaarverslag geeft de activiteiten weer welke wel doorgang konden vinden. 
 
Het VDH bestuur had in het verslagjaar de volgende samenstelling: 
- Ronald Wierstra (2018), voorzitter 
- Ronald van Buuren (2018), penningmeester 
- Sape de Haan (2018), secretaris 
- Piet Schriemer (1996), bestuurslid 
- Wynet Bakker – Soepboer (2013), bestuurslid 
- Els Breimer (2018), bestuurslid 
- Gerrit Anema (2020), bestuurslid 
- Marije van der Meer – Punt (2020), bestuurslid 
- Arjan Sinnige (2021), bestuurslid 

 
De jaarvergadering van VDH kon in 2021 opnieuw geen doorgang vinden. Normaal gesproken is dit het mo-
ment om afscheid te nemen van zittende bestuursleden en nieuwe bestuursleden te benoemen. 
Jetty Nouta – Swart, bestuurslid sinds 2004, is in 2020 gestopt, evenals Femke Westerlaan. We hopen hier op 
de eerstvolgende jaarvergadering aandacht aan te besteden.  
Gerrit Anema, Marije van der Meer – Punt en Arjan Sinnige zijn na de laatste jaarvergadering in 2019 
toegetreden tot het bestuur. Hoewel zij (nog) niet officieel zijn gekozen  functioneren ze al wel als volwaardige 
bestuursleden. Wij hopen dit op de eerstvolgende jaarvergadering officieel te kunnen maken.  
 
Rene Nouta woont namens TWW de vergaderingen bij, hij is geen bestuurslid. 
Achter de namen van de bestuursleden is het jaar vermeld waarin zij tot het bestuur zijn toegetreden.  
 
Bestuursactiviteiten 
In het verslagjaar konden er van de 9 geplande bestuursvergaderingen 3 “live” doorgang vinden. Daarnaast 
hebben de bestuursleden online en telefonisch steeds overleg gehad. 
Naast de bestuursvergadering hebben de bestuursleden in wisselende samenstelling deelgenomen aan een 
aantal overleggen, ook via beeldverbinding.  
PR: VDH verstrekt op verschillende manieren informatie aan onze dorpsgenoten: een vaste rubriek in TWW, 
een eigen facebookpagina, instagram en de website. 
 
Hieronder een overzicht van de andere activiteiten van VDH in het afgelopen jaar: 
 
Bijwonen van jubilea en openingen 
Dit jaar geen jubilea en openingen. 
 
Hieronder een aantal beleidsterreinen waar VDH bij betrokken is. 
 
Verkeer  
-     VDH blijft in overleg met inwoners en de gemeente over een aantal verkeerszaken (o.a. de mogelijkheid  
      van een fietspad tussen Tytsjerk en Hurdegaryp, de inrichting van de Ottemaweg, parkeerdrukte op een  
      aantal plekken, de situatie voor fietsers en voetgangers op de kruising Westeromwei-Rijksstraatweg). 
 
Afval  
- Blikvangers: ook dit jaar zijn de blikvangers geleegd door actievoerders voor goede doelen; zij krijgen  
     daarvoor 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 maart is de halfjaarlijkse zwerfafval-actie (Himmeldei) georganiseerd in samenwerking met de  

  Fûgelwacht Hurdegaryp, in oktober in samenwerking met beide basisscholen;  
-    Begin januari (2022) heeft in samenwerking met de gemeente de kerstbomeninzamelactie   

  voor de 17-de keer plaatsgevonden, opnieuw was dit een succesvolle actie. 
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-    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 verenigingen en commissies weer kunnen  
     profiteren van een financiële bijdrage van SAH; door de coronasituatie konden niet alle activiteiten waarvoor  
     subsidie is aangevraagd worden uitgevoerd; hopelijk nieuwe kansen in 2022. 
     In de gemeenteraad is besloten dat het ophalen van oud papier in Hurdegaryp in ieder geval tot en met  
     2024 op de huidige wijze kan worden voortgezet. 
-    In overleg met de gemeente zijn er in het dorp extra glas- en textielcontainers geplaatst. 
 
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. 
-    VDH heeft ook nu weer contact gehad met de Sinterklaascommissie; Sinterklaas heeft gelukkig dit jaar  
     Hurdegaryp weer een bezoek kunnen brengen.   
-    VDH is betrokken bij de komst van een matrix-informatiebord in de buurt van het Stationsplein; de planning  
     was om het bord eind 2021 te plaatsen; helaas is dit niet gelukt. We hopen dat dit in 2022 wel wordt  
     gerealiseerd. 
-    VDH ondersteunt de protesten tegen gaswinningsplannen van andere Verenigingen voor Dorpsbelangen in  
     onze gemeente. 
-    In juni 2021 vond de Doarpentoer plaats in onze gemeente; inwoners van alle dorpen konden hun ideeën  
     delen met beleidsambtenaren van de gemeente. VDH heeft meegewerkt aan de organisatie hiervan en heeft  
     de veelheid aan ideeën intern en met dorpsgenoten besproken.  
 
De inrichting van de Rijksstraatweg 
-    De inrichting van de Rijksstraatweg is voltooid.  
-    Het “kunstwerk met bloemen” op het Stationsplein wordt door een groepje enthousiaste vrijwilligers netjes  
     onderhouden.  
-    Daarnaast zijn lessenaars met geschiedkundige teksten bij een aantal historische panden aan de Rijks 
     straatweg en op enkele andere markante plekken in het dorp geplaatst. Er wordt nu nog, samen met het  
     Regiomarketingbureau, gewerkt aan een wandelroute langs deze lessenaars.  
 
Woonvisie 
-    Met verschillende partijen is overleg gevoerd over de bouw van appartementen bij het  
     Stationskwartier (dat gaat binnenkort van start) en de bouw van woningen achter de voormalige garage aan  
     de Rijksstraatweg (daar wordt ondertussen al hard aan gewerkt). 
-    De langdurige leegstand van huurwoningen aan de Reitsmaweg en de invulling van het oude terrein van het  
     Tjalling Koopmans College zijn ook nog steeds onderwerp van gesprek. 
   
Voedselpark Hurdegaryp. 
Betreft het gebied tussen het spoor en de Noordelijke rondweg. In 2021 is het gebied ingericht. Het wordt on-
dertussen al veelvuldig gebruikt door wandelaars. In de loop van 2022 zal het officieel worden geopend. 
 
Bibliotheek. 
Vanaf februari 2020 is VDH met andere betrokken uit het dorp bezig  geweest om zoveel mogelijk van de oor-
spronkelijke kerntaken van onze bibliotheek te behouden voor ons dorp en de omliggende dorpen. Dit ondanks 
alle financiële onmogelijkheden bij zowel dBieb als de gemeente. Uiteindelijk zijn we tevreden over de dienst-
verlening aan de doelgroep 0-12 jaar. De activiteiten hiervoor zijn verplaatst naar het IKC. De dienstverlening 
aan de doelgroep boven 12 jaar voldoet echter nog steeds niet aan onze verwachtingen. Mede dankzij de in-
spanningen vanuit het dorp is er een uitgite- en innamepunt in het Maskelyn gerealiseerd, maar we zijn niet 
tevreden over hoe dit er uit ziet. Daarnaast is de “leestafel” te minimaal. In samenwerking met politieke partij-
en is een motie voor de gemeenteraad opgesteld om deze punten te verbeteren, deze motie is unaniem aange-
nomen. In de praktijk is hier nog geen uitvoering aan gegeven. 
 
Dorpsvisie 2022-2027. 
In de tweede helft van het afgelopen jaar heeft VDH de contouren voor de nieuwe dorpsvisie vastgesteld. Deze 
nieuwe dorpsvisie zal worden gepresenteerd op de jaar vergadering welke in april 2022 hopelijk weer kan wor-
den gehouden. 
 
Sape de Haan 
Secretaris Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp  
April 2022 
 
 
 
 


