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Inleiding  
Het jaar 2019 is voorbij en er zijn veel activiteiten geweest. Was 2019 nu heel 
anders dan 2018 voor BMR? Waarschijnlijk niet, maar de onderwerpen die de 
aandacht kregen waren toch weer anders. Bij een terugblik merk je toch dat elk 
jaar zijn eigen accenten heeft. 
 
2019 was het jaar van: 
De zandwinning die voorlopig niet door gaat, de vraagbundeling voor glasvezel in de kernen en het 
buitengebied, nieuwe wethouders, onderzoek of zonnepanelen op het dak konden worden geplaatst van 
de sporthal, opening nieuwe Jeu de boulesbaan, de nieuwe Omgevingswet die meer vorm begint te 
krijgen, de gemeente hield een inwoners-raadpleging over gewenste fietspaden via hun website, initiatief 
voor zorgwoningen in Bakhuizen en een nieuwe woonvisie en uiteindelijk in december de start van de 
activiteiten om De Fryske Marren en dus BMR van glasvezel te voorzien. 
 
In 2019 ging de wethoudercarrousel gewoon verder, wij waren in het voorjaar voorgesteld aan Durk 
Stoker (FNP) maar binnen het college was ook dit jaar het thema “verandering”, dus Durk werd afgelost 
door Irona Groeneveld (Groen Links). Voorlopig is dit de status Quo, de samenleving verandert, ´het 
college verandert en BMR brengt zijn eigen veranderingen in. 
 
Hoewel, in oktober kregen wij bezoek van een groep dorpencoördinatoren uit De Fryske Marren en hun 
collega’s uit SudWest. En toen bleek dat wij in maart 2020 ook afscheid gaan nemen van onze 
dorpencoördinator Klaas Knobbe. Verandering is dus een vast gegeven binnen de werkzaamheden van 
BMR. 
 
 
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten. 
 
Better Bakhuzen 
 
In 2019 ging het Plantsoen op de schop, de straat werd compleet nieuw ingericht en van nieuwe 
rioolbuizen voorzien. In januari/februari 2020 worden de nieuwe bomen geplaatst en is een stuk van 
Bakhuizen prima opgeknapt. Uiteraard hopen wij met de huidige wethouder de officiële opening te 
verrichten. 
 
In 2019 werden de financiële voorbereidingen getroffen maar in 2020 start het haalbaarheidsonderzoek  
naar de mogelijkheden van een 2e ontsluiting (lees nieuwe toegangsweg) van industrieterrein de Burde. 
 
Woningen met zorg. 
Woningen met een zorgtaak, (ook wel zorgwoningen genoemd), werd opgepakt en betekende voor een 
aantal mensen heel veel werk. De projectgroep maakte heel veel stappen en nu is een 
haalbaarheidsstudie in de maak uitgevoerd door Partoer die in februari/maart 2020 wordt afgerond. Wat 
betreft de locatie voor deze zorgwoningen is de keuze gevallen op het grondstuk van der Werf aan de 
Sint Odulphusstraat.. De uitvoering wordt voortgezet door de Stichting Foar Elkoar Mei Elkoar, die nu in 
oprichting is.  
 
Project ERG (Entree, routes, groen) 
Project ERG hield zich o.a. bezig met het renoveren van het Wytlânspaed. 
 
 
Project Alles under ien dak 
In dit project zitten wij nog in de voorbereidingsfase. Het bij elkaar brengen van de verschillende partijen. 
Het afstemmen van de mogelijkheden. Het bespreekbaar maken van verandering. Ook in dit project wordt 
veel werk verzet en zijn wij voorlopig ook niet uit vergaderd. 
 
 



Jeu de boules 
Op 29 juni werd de Jeu de Boules baan geopend door wethouder Frans Veltman. 
Samen met Klaas Knobbe en Sjouke Reekers werd een partijtje gespeeld. 
 
 
 

Glasvezel 
Binnen de Fryske Marren is 
DFMopGlas in samenwerking met 
Glasvezel buitenaf met alle 52 kernen 
en het buitengebied in gesprek 
geweest. Met als resultaat dat het 
buitengebied met 50 kernen wordt 
aangesloten op het snelle internet. De 
werkzaamheden starten in Terherne 
en eindigen in Laaxum. Dit betekent 
concreet dat BMR voorjaar 2021 
aangesloten worden.  
 
 

 

Jaarlijkse wijkschouw 
Ook dit jaar vond er weer overleg plaats met de dorpen coördinator en een ambtenaar van de gemeente 
over schade aan het straatmeubilair (lees gaten in de weg, losliggende stoeptegels of bermen die 
aangevuld moesten worden). 
 
Duurzaamheidsinitiatieven 
Ook wij zien de nodige informatie voorbij komen in het kader van Nederland gaat van het gas af. Maar op 
dit moment ontbreekt een duidelijke visie en/of aanpak van de gemeentelijke overheid dan wel de 
provinciale overheid.  We pakken dit op met het maken van een eigen omgevingsvisie.  
 
 
De omgevingswet komt er aan 
 

 
Dat betekent dat een andere manier van vraagbundeling vanuit de gemeente naar de kernen van De 
Fryske Marren. 
 
26 wetten worden samengevoegd tot een omgevingswet. 
5000 wetsartikelen worden teruggebracht naar 350 wetsartikelen. 
 
 



Dorpen gaan dorpsvisies opstellen. 
Dorpsvisies zijn gericht op concrete dorpse situaties. 
Die worden opgesteld met veel dorpsinbreng / dorpen hebben veel omgevingskennis. 
Nu gaan wij die inbreng en kennis verbinden = samen weet je veel 
 
Renovatieplannen van Wonen Zuidwest Friesland.  
Wonen Zuidwest Friesland houdt vast aan plan C om de woningen aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat te 
renoveren. Dit betekent dat het aantal huurwoningen met zes wordt teruggebracht. Doordat een tweetal 
koopwoningen wordt toegevoegd loopt het aantal woningen in totaal met vier terug.  
 
 
Schade aan de glasbak  
Schade aan de glasbak schijnt een terugkerend item te zijn in Bakhuizen. Dat heeft BMR dit jaar met 
behulp van Frans v.d. Werf onze dorpssmid opgelost. Hij heeft een ijzeren plaat gemaakt die precies over 
de flessenopening past van de glasbak. Een herbruikbare oplossing voor de komende jaren. Jammer was 
dat de vuilnisbak t.o. de Spar het wel moest ontgelden en is vervangen. 
 
Tot Slot 
Dat we een buitengewoon actief dorp zijn valt steeds meer op; diverse uitzendingen van Omrop Fryslan, 
zowel radio als televisie, de kranten en Doarpswurk hebben aandacht besteed aan onze activiteiten, en 
altijd positief! 


