PLAATSELIJK BELANG TIJNJE
OPGERICHT IN 1896

Jaarverslag Plaatselijk Belang Tijnje 2020
Het bestuur vergadert op een vaste dag. Dit is de laatste maandag van de maand. Door de
maatregelen i.v.m. Corona hebben de meeste bestuursvergaderingen online plaats gevonden.
Het spreekuur is komen te vervallen door te weinig belangstelling. 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 Doede van der
Veer, penningmeester Gerda Oosterhof, Engelien Lageveen, Anita van Norel, Henk Jan Altena
en Annemarie van Garderen. Aat Kerkstra heeft het bestuur verlaten en gaat zich volledig
richten op de jeugdraad.
Jeugdraad
De jeugdraad van Plaatselijk Belang bestaat uit Jurjen Hoekstra, Nanko Mulder, Aat Kerkstra,
Klaes Postma.
LEEFBAARHEID
Nieuwjaarsreceptie
Het was gezellig druk in het dorpshuis tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang.
Deze begon met het jaarlijkse praatje van de voorzitter. Marc Mulder blikte terug op het
afgelopen jaar waarin diverse projecten werden uitgevoerd en waarin Tijnje zichzelf met een
prachtig iepenloftspul op de kaart zette. Tevens werd er vooruit gekeken. In 2020 ligt de nadruk
op de uitwerking en uitvoering van de dorpsvisie, alsmede de realisatie van MFA De Tynje en
het vijfjaarlijks dorpsfeest nu Tynje 110. Hierna was er aandacht voor de
wapendroppingwandeltocht. Deze tocht volgt de route van De Deelen bij Tijnje tot Wirdum,
waarlangs wapens zijn vervoerd die tijdens de tweede wereldoorlog in De Deelen zijn gedropt.
Toneelvereniging Rjucht en Sljucht speelde een stuk uit de voorstelling Chez Gerard. Ook de
carnavalsvereniging De Turftrapers was traditiegetrouw van de partij. Onder leiding van Prins
Aatonius den Eerste werd op eigen ludieke wijze een ode gebracht aan het dorpshuis De
Trekkerstinte wat zal gaan verdwijnen als MFA De Tynje is gerealiseerd. Vervolgens was het
tijd om mensen in het zonnetje te zetten. Henk Danes werd uitgeroepen tot vrijwilliger van
het jaar. Hij werd geroemd om zijn jarenlange inzet voor het dorp, onder andere voor de
boeren, de ouderen en het dorpshuis. Daarna was het de beurt aan de kampioenen uit 2019.
Tijnje kende een zeer succesvol jaar met maar liefst twaalf kampioenen in diverse disciplines:
shorttrack, paardensport, voetbal, volleybal, hengelsport, solar boat racing, combineracing,
danssport en iepenloftspul. Het werd een geslaagde avond in het dorpshuis waar tevreden werd
teruggekeken en waar onder het genot van een hapje en een drankje vele mooie plannen voor
het nieuwe jaar werden bedacht.
4 mei herdenking
Door de coronaperikelen was het niet mogelijk om de 4 mei herdenking te houden 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. De kinderen van
groep 8 van De Opstekker hebben het gedicht van Frank de Koster thuis ingesproken en de
plechtigheid op de begraafplaats is met een paar mensen gedaan. Hier is heel positief vanuit
Tijnje en zelfs vanuit Amerika op gereageerd.
Plaatselijk Belang Tijnje
Secretariaat:
Doede van der Veer
Stokkershagen 14
8406 GA Tijnje

pbt.tynje.nl
pbt@tynje.nl
0513 57 22 23

Pagina 1

PLAATSELIJK BELANG TIJNJE
OPGERICHT IN 1896

Bomenkap
Diverse Essen in Tijnje hebben te maken met de Essentaksterfte. Om deze ziekte te bestrijden
worden deze gekapt. De Gemeente zorgt voor een herplant van de gekapte Essen buiten de
bebouwde kom.
Doarpswurk en Streekwurk
Doarpswurk en Streekwurk organiseren regelmatig informatieve bijeenkomsten die digitaal
worden aangeboden. Regelmatig hebben bestuursleden bij een van deze bijeenkomsten
aangeschoven.
AED
Met betrekking tot de AED in Tijnje is er gelukkig weinig te melden. Dit jaar zijn beide AED’s
niet ingezet voor een reanimatie. De herhalingscursussen konden vanwege Covid19 geen
doorgang vinden.
Jeugdzaken
De Jeugdraad heeft de eerste stappen gezet. Regelmatig schuift een van leden aan tijdens ons
overleg om ons op de hoogte te brengen wat hen bezig houdt en over de vergaderpunten die
wij als bestuur aandragen die voor de jeugdraad belangrijk is. Met Code Hans (dit is een
organisatie die het jongerenwerk in Opsterland verzorgd) is een overleg geweest. Jurjen
Hoekstra heeft de jeugdraad gepresenteerd tijdens ons jaarlijks bestuurlijk overleg met het
college van B en W. Een vervolg van dit overleg is een uitnodiging van de wethouder nader
kennis te maken met de gehele jeugdraad om bij te praten.
Dorpsbudget
Jaarlijks krijgen we van de Gemeente een voorlopige subsidie te gebruiken voor
leefbaarheidsprojecten in het dorp. Voor juni van het volgend jaar moet er bij de Gemeente
verantwoording afgelegd worden voor het bestede bedrag. Daarna wordt de subsidie definitief
vastgesteld. Er zijn dit jaar 3 evenementen of verenigingen die een bijdrage toegekend hebben
gekregen.
Welkom mappen
Als er nieuwe bewoners in Tijnje komen wonen, krijgen zij een welkom map 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 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 hier- in gekend
waar en wat voor onderhoud er word 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. Onlangs hebben de gemeenten de definitieve route bekend
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gemaakt. Deze zal o.a. vanaf Nij Beets, door Tijnje, via de Lúkster Heawei richting Luxwoude
gaan lopen. Voor Tijnje een mooie uitslag, omdat hiermee een goede en veilige verbinding
ontstaat met de buurdorpen, maar ook met Heerenveen en Drachten.
Verkeersveiligheid
Het onderwerp wat de laatste tijd weer vanuit meerdere buurten aan de orde is gesteld is het
hardrijden. Zowel in het dorp als op de uitvalswegen van het dorp zijn er veel klachten over te
hard rijdende auto’s, motoren en zwaar verkeerlandbouwvoertuigen. Laten we samen ons dorp
veilig houden en de snelheden matigen. Blijf elkaar ook aanspreken op gedrag, praat met elkaar
in plaats van over elkaar!
Nieuwbouw
De laatste kavel op uitbreidingsplan Riperwâlden is inmiddels ook bebouwd. We zijn met
Gemeente Opsterland in gesprek over de invulling van woningbouw in Tijnje.
WERKEN
Ontwikkelingen
Over een verdere invulling van terrein De Ripen (voormalig Beusmeat/ Ybema) zijn we in
gesprek met Gemeente, Provincie en belanghebbenden. Terrein Ybema is grotendeels
opgeknapt door de lokale ondernemers.
(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 hebben in het najaar een brief met voorstel datum van de huisaansluiting
ontvangen. De eerste zijn inmiddels aangesloten.
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. U kunt deze gebruiken op de boot, aan de caravan, op de fiets of
wellicht heeft u een nog leuker idee. De wimpels zijn 30 x 45 cm en zijn te koop voor €20,-.
MFA De Tynje
Het afgelopen jaar hebben we diverse stappen kunnen zetten voor de realisatie van MFA De
Tynje. Diverse inloopavonden met buurt, bewoners en gebruikersgroepen hebben veel
informatie en discussies gegeven. Helaas heeft de huisartsenpraktijk moeten besluiten uit het
project te stappen. Het schetsontwerp van architect Foppe Hoekstra is besproken met de
belanghebbenden en dit is de basis om het plan verder te ontwikkelen. Diverse (vergunnings-)
procedures en onderzoeken lopen. Het college is bijgepraat en ook is er overleg met de
Gemeenteraad geweest. Het bestemmingsplan is goedgekeurd waardoor we vol kunnen
doorgaan met het definitief ontwerp, bouwvergunning, verkeersplan en aanbesteding. Met de
buurt zijn de eerste online sessies geweest over de inrichting Breewei.
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.
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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 buurtverenigingen en de verschillende
organisaties binnen het dorp (van even zo groot belang is – weg).
In november 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 een ieder een hart onder riem steken in deze bijzondere en bizarre
tijd. Ook hangt er nog een leuke actie aan. Als de zonnebloempitten gezaaid worden en er
groeit de grootste zonnebloem uit dan wordt er eenmalig een Sinnebeker uitgereikt aan
diegene.
Alleen lukt niets, maar samen lukt alles.
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