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Inleiding
Het was een jaar waarin Better Bakhuzen veel energie bleef vragen. Maar er was
ook tijd voor gesprekken met de politieke partijen zoals PvdA en FNP. Het volgen
van overleggen over de ontwikkeling van de lokale democratie. Het bijhouden
van wijzigingen in de Omgevingsvisie en de recreatievisie voor Gaasterland en
het bespreken van de renovatieplannen van Wonen Zuidwest Friesland aan de
Gaestwei en Hr. Jacobstraat.
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten.

Better Bakhuzen
In februari is een permanente vergaderruimte in de Gearte in gebruik genomen voor Better Bakhuzen. De
diverse projectgroepen maken hier goed gebruik van.
Op 1 mei was er een terugkoppeling door de verschillende projectteams aan het dorp, waarbij uitleg werd
gegeven over de voortgang. Tevens werden en worden door nieuwsbrieven alle Better Bakhuzenwetenswaardigheden gedeeld met het dorp.
Er is op veel verzoek een overleg georganiseerd in het Swalkershûs om de jeugd te betrekken bij de
ideeën van Better Bakhuzen.
In de kadernota 2018 van de gemeente is geld gereserveerd voor de inrichting van een nieuw plein aan
het plantsoen in Bakhuizen. De werkzaamheden starten in de loop van 2018
Op 24 september 2018 is iedereen weer welkom in de Gearte om bij te praten over de voortgang van
ons initiatief Better Bakhuzen.
BMR Energie Initiatief
Het BMR Energie initiatief is in samenwerking met Buurkracht gestart met het in kaart brengen van de
Isolatiekwaliteit per woning. Met behulp van een warmtecamera worden foto’s van een huis gemaakt die
inzichtelijk maken waar (eventueel) energieverlies optreed. Bent u geïnteresseerd wat de energiekwaliteit
van uw huis is, neem gerust contact op met de initiatiefnemers van BEI, zij komen graag bij u langs voor
een gratis scan. Tevens is men druk bezig met de voorbereiding van een Zonneweide.
Glasvezel
Binnen de Fryske Marren is er een initiatief ontstaan genaamd DFMopGlas. Deze groep heeft als
doelstelling om geïnteresseerden op snel internet (glasvezel) aan te sluiten. Dit is een onderwerp waar
veel haken en ogen aan vastzitten. Er wordt nu een start gemaakt om de buitengebieden van Friesland
aan te sluiten op glasvezel. Op dit moment wordt tevens onderzocht of de financiering rond gekregen
wordt om de grote en kleine kernen binnen o.a. De Fryske Marren aan te sluiten. Dorpsbelang volgt de
ontwikkelingen.
Dorpshulp
Dorpshulp is het afgelopen jaar opgericht (96 aspirant leden) en gaat als zelfstandige organisatie (los van
DorpsbelangBMR) verder. Dorpshulp richt zich op de inwoners van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs.
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).

Omgevingsvisie
De gemeente heeft met geïnteresseerden gesproken over het herinrichten van
de omgevingsvisie n.a.v. gewijzigde wetgeving. De omgevingsvisie is een
integrale, langetermijnvisie van de gemeenteraad en heeft betrekking op: verkeer
en vervoer, water, milieu, water, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
landbouw en cultureel erfgoed. In 2017 vonden de vervolgsessies plaats. Het in
kaart brengen van de verschillende ideeën en inzichten is nog niet zo
gemakkelijk daarom verwachten wij in 2018 weer vervolginformatie van de
gemeente.
Recreatievisie DFM
De recreatievisie die van toepassing is op Gaasterland is met een aantal ondernemers besproken.
DorpsbelangBMR heeft een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. Er werd voorgesteld om Gaasterland
te typeren als een gebied voor:
NATUUR EN ACTIEVE RECREATIE
In gesprek met politieke partijen
Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met PvdA en FNP over onderwerpen en aandachtspunten die
ons bezighouden. Gelukkig waren er veel thema’s die voor beide partijen herkenbaar waren. In 2018
volgen gesprekken met de overige politieke partijen.
Drukwerkkosten dorpskrant
Onderzocht is of wij de drukwerkkosten konden verlagen door de dorpskrant bij een andere drukker te
laten verwerken. Na alle offertes vergeleken te hebben kwamen wij er achter dat onze huidige drukker
toch niet te duur was.
Werkbezoek met de gemeenteraadsleden van DFM
Op verzoek van de griffier werd in november een overleg georganiseerd in de Gearte waarbij
vertegenwoordigers van DorpsbelangBMR in gesprek gingen met de gemeenteraadsleden. Doel was om
elkaar bij te praten wat er zoal speelt in Bakhuizen. Voor menigeen was het een verassing dat de
burgemeester tijd had ingeruimd om aan het gesprek deel te nemen.
Gele huisnummers
Duidelijk zichtbare huisnummers (vooral in de buitengebieden) is belangrijk ingeval van
hulpverlening. DorpsbelangBMR ondersteunde van harte de actie van de gemeente om
dorpsgenoten tegen een geringe vergoeding van een geel huisnummer te voorzien.
Bezuiniging op beheer en onderhoud buitensportaccomodatie
De gemeente organiseerde een tweetal bijeenkomsten om te overleggen over de voorgenomen
bezuinigingen van 210.000 op de buitensport in DFM. De verschillende aandachtspunten zijn uitgelegd.
De plannen zijn niet uitgevoerd, andere mogelijkheden worden onderzocht.
Ontwikkeling van de lokale democratie
De lokale democratie ontwikkelt zich, Inwoners zijn mondiger,
hebben een mening en nemen zelf initiatieven. De gemeente moet
zich daar wel op instellen en aanpassen. Maar de vraag is dan hoe
doet zij dat en waar is behoefte aan. De gemeente deed onderzoek
door in gesprek te gaan met haar inwoners en ondernemers. De
gesprekken zijn nog niet afgerond en worden vervolgd in 2018.

Renovatieplannen van Wonen Zuidwest Friesland.
Wonen Zuidwest Friesland heeft plannen om de woningen aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat te
renoveren. DorpsbelangBMR heeft als voorkeur dat alle woningen worden gerenoveerd. De voorkeur van
WZF is om een aantal huurhuizen te renoveren en een 4-tal nieuwe woningen (waarvan 2 koopwoningen)
te bouwen. Wat betekent dat het huidige aantal huurwoningen vermindert.

