PLAATSELIJK BELANG TIJNJE
OPGERICHT IN 1896

Jaarverslag Plaatselijk Belang Tijnje 2021
Het bestuur vergadert op een vaste dag. Dit was tot aan de zomervakantie de laatste maandag
van de maand. Vanaf de zomervakantie is dit verschoven naar de laatste dinsdag van de maand.
Zoals zovelen heeft ook het bestuur moeten overschakelen naar online vergaderen. De laatste
online vergadering was afgelopen mei. Vanaf juni zijn de vergaderingen weer in het dorpshuis
gehouden. Naast deze bestuursvergaderingen werden er ook dit jaar door de bestuursleden
vergaderingen en bijeenkomsten bezocht en georganiseerd.
Bestuurssamenstelling
Het Plaatselijk Belang bestuur bestaat uit voorzitter Marc Mulder, secretaris Anna Vroukje
Sonneveld, penningmeester Gerda Oosterhof, Daniël Hooghiemstra, Anita van Norel, Henk Jan
Altena en Annemarie van Garderen. Van Doede van der Veer en Engelien Lageveen hebben we
afscheid genomen. Doede van der Veer heeft ruim 13 jaar zitting gehad en Engelien Lageveen
bijna 5 jaar.
Plaatselijk Belang Tijnje 125 jaar
In oktober 1896 is PBT opgericht. Dit jaar bestaat PBT dus 125 jaar. Om dit niet zomaar voorbij
te laten gaan, was er een puzzeltocht in de vorm van een wandel- en fietstocht georganiseerd.
Helaas is dit door de toen geldende coronamaatregelen verplaatst naar volgend jaar.
Jeugdraad
De jeugdraad van Plaatselijk Belang bestaat uit Jurjen Hoekstra, Aat Kerkstra en Klaes Postma.
De Jeugdraad heeft een enquête gehouden onder de inwoners van Tynje over de woonwensen
van de inwoners. Op deze enquête is bijna 100 keer gereageerd. De uitkomst van de enquête
was dat veel mensen met plezier in Tynje wonen. De jeugd en jongvolwassenen willen graag in
Tynje blijven wonen waardoor er duidelijk een vraag is naar starterswoningen.

LEEFBAARHEID
Nieuwjaarsreceptie
I.v.m. de lockdown was het niet mogelijk om de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te organiseren.
Om de kampioenen, vrijwilligers en helden van 2020 toch in het zonnetje te kunnen zetten is
er een film gemaakt. Daarin werden ook andere hoogtepunten van het jaar getoond. Daarnaast
heeft het bestuur ervoor gezorgd dat de kampioenen een attentie thuisbezorgd kregen.
4 mei herdenking
Ook de 4 mei herdenking konden wij wederom niet organiseren zoals we dat in Tijnje gewend
zijn. Geen stille omgang, geen samenkomst op de begraafplaats. Daarom hebben we een korte
herdenking gehouden welke via facebook is gestreamd. Door een afvaardiging van de Jeugdraad
en het bestuur is er een krans gelegd.
Doarpswurk en Streekwurk
Doarpswurk en Streekwurk organiseren regelmatig informatieve bijeenkomsten die digitaal en
plenair worden aangeboden. Regelmatig zijn bestuursleden bij een van deze digitale
bijeenkomsten aangeschoven.
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AED
Dit jaar is de AED éénmaal succesvol ingezet. Het jaarlijkse onderhoudscontract is verlengd.
Jeugdzaken
Met Code Hans (dit is een organisatie die het jongerenwerk in Opsterland verzorgd) is een
overleg geweest. Eind juni is er samen met Code Hans een middag georganiseerd waarbij de
jeugd kon lasergamen en boogschieten. Dit is goed bezocht door de jeugd uit Tijnje welke
positief staan tegenover een eventueel vervolg.
Dorpsbudget
Jaarlijks krijgen we van de Gemeente een voorlopig dorpsbudget wat in te zetten is voor
leefbaarheidprojecten in het dorp. Het jaar erna moet er bij de Gemeente verantwoording
afgelegd worden van het bestede bedrag. Daarna wordt het dorpsbudget definitief vastgesteld.
Er zijn dit jaar 5 aanvragen gedaan en uitgekeerd.
Welkomstmappen
Als er nieuwe bewoners in Tijnje komen wonen, krijgen zij een welkomstmap met daarin
informatie over verenigingen, organisaties en bedrijven in het dorp. Deze mappen worden
verstrekt door Plaatselijk Belang aan de buurtverenigingen.
De laatste tijd worden de mappen weer wat mager. Daarom deden we wederom een verzoek
aan alle verenigingen, clubs, en stichtingen om folders, boekjes, kortingsbonnen, etc. aan te
leveren om zo ons prachtige actieve verenigingsleven van Tijnje onder de aandacht te brengen.

WONEN

Wegen
Diverse wegen zijn door Gemeente Opsterland onderhouden. Vooraf worden wij door de
gemeente hierin gekend waar en wat voor onderhoud er wordt gepleegd.
Snelle fietsroute door Tijnje
Al enige tijd wordt er in de regio Zuidoost Fryslân gesproken over een snelle fietsroute van
Drachten naar Heerenveen. Met moderne elektrische fietsen moet het mogelijk zijn om binnen
een half uur deze route af te leggen. Deze zal o.a. vanaf Nij Beets, door Tijnje, via de Lúkster
Heawei richting Luxwoude gaan lopen. Voor Tijnje een mooie kans, omdat hiermee een goede
verbinding ontstaat met de buurdorpen, maar ook met Heerenveen en Drachten.
Verkeersveiligheid
Het definitieve plan over de herinrichting van de Breewei is bijna rond. Zodra dit bekend is
zullen wij dit delen via social media.
Blijf elkaar aanspreken op gedrag, met name hard rijden in het dorp, praat met elkaar in plaats
van over elkaar!
Nieuwbouw
We zijn met Gemeente Opsterland in gesprek over de invulling van woningbouw in Tijnje. Ook
moet er nagedacht worden wat te doen met het gebouw van de voormalige openbare school en
het terrein daar omheen.
Overleg AO en BO
Eenmaal per jaar is er een ambtelijk overleg met het bestuur. Hier bespreken wij met het
uitvoerend orgaan over b.v. de wegen, onderhoud bomen, stand van zaken dorpsvisie. Met het
B&W wordt dieper ingegaan op MFA, omgevingswet etc.
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WERKEN
Ontwikkelingen
Over een verdere invulling van terrein De Ripen (voormalig Beusmeat) zijn we in gesprek met
Gemeente, Provincie en belanghebbenden.
(Snel) internet buitengebieden
Het is al weer een tijdje geleden dat er in het buitengebied door KabelNoord kabels zijn
getrokken voor het nieuwe glasvezelnetwerk in Opsterland. De mensen die zich hebben
aangemeld zijn inmiddels aangesloten. De prestaties van het netwerk zijn nog niet consistent.

RECREATIE
Tynster (boot)wimpel te koop
Als u op vakantie bent wilt u natuurlijk laten zien dat u uit Tijnje komt. Dit kan nu met de
nieuwe Tynje-wimpels. De wimpels zijn 30 x 45 cm en zijn te koop voor €20,-.
Ook zijn we dit jaar gestart, conform de dorpsvisie, om recreatie in Tynje weer op de agenda
te zetten. Hiervoor hebben we om ideeën vanuit het dorp gevraagd. Hier hebben we al een
aantal reacties op gekregen.

MFA De Tynje

Het afgelopen jaar hebben we diverse stappen kunnen zetten voor de realisatie van MFA De
Tynje. Het vorig jaar vastgestelde schetsontwerp van architect Foppe Hoekstra is de basis om
het plan verder te ontwikkelen. Met diverse betrokkenen is een plan gemaakt voor de
verkeerssituatie. Door een verschil van inzicht binnen de projectorganisatie, over de werkwijze
heeft het project een flinke vertraging opgelopen, maar op inmiddels zijn we weer op volle
kracht bezig om de plannen af te ronden. Insteek is om in de zomer van 2022 te starten en de
nieuwbouw op te leveren voor de zomervakantie 2023.

Bloeiende bermen

In Opsterland staat het vergroten van de biodiversiteit op de agenda. In Tynje is in dit kader
een project ‘bloeiende bermen’ gestart waaraan 22 huishoudens hebben deelgenomen.
Tot slot
Zoals u in dit jaarverslag heeft kunnen lezen is er weer veel onder handen binnen ons dorp.
Belangrijk is om samen te werken, onder meer met gemeente, buurtverenigingen en de
verschillende organisaties binnen het dorp.
In november 2020 hebben alle huishoudens in Tijnje een kaart met een warme wintergroet en
een zakje zonnebloemzaden mogen ontvangen van het bestuur van Plaatselijk Belang. Op deze
wijze wilde het bestuur eenieder een hart onder riem steken in deze bijzondere en bizarre tijd.
Ook hing nog een leuke actie aan. Als de zonnebloempitten gezaaid werden zou de grootste
zonnebloem beloond worden met een leuke attentie welke eenmalig uitgereikt zal worden.
De winnaar is familie Wiebenga met een zonnebloem van 3.46 meter.

Alleen lukt niets, maar samen lukt alles.
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