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Inleiding
Het was een jaar waarin Better Bakhuzen met veel energie werd voortgezet.
Maar er was ook tijd voor gesprekken met de Provincie, lokale politieke partijen
en diverse beleidsambtenaren. En wij kregen een nieuwe contactwethouder, te
weten Durk Stoker. Leefbaarheid in BMR is voor ons een aandachtspunt,
daarom hebben wij de Concept-Omgevingsvisie en de Concept-Woonvisie van
de gemeente DFM met bijzondere aandacht gelezen en van kritisch commentaar voorzien, omdat de
belangen van de inwoners van BMR daarin geschaad worden. Onze reacties zijn ook breed gepubliceerd.
Renovatieplannen van Wonen Zuidwest Friesland aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat hadden ook onze
aandacht, omdat wij niet akkoord zijn met het terugbrengen van het aantal woningen in Bakhuizen.
Verder hebben we deelgenomen aan de protesten tegen de zandwinningsindustrie in het Natura 2000
gebied voor de kust van Oudemirdum.
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten.
Better Bakhuzen
In januari spraken wij met gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland
over onze projecten in Bakhuizen en over diverse knelpunten.
Op 2 oktober was er een terugkoppeling over de verschillende projectactiviteiten aan het
dorp, waarbij uitleg werd gegeven over de voortgang en gelegenheid tot inspraak werd
gegeven Tevens werden en worden door nieuwsbrieven alle Better Bakhuzenwetenswaardigheden gedeeld met het dorp.
In de kadernota 2018 van de gemeente is geld gereserveerd voor de inrichting van een pleinfunctie aan
het plantsoen in Bakhuizen. De werkzaamheden starten in de loop van 2019
Tevens is er voor de ontsluiting van de Burde door een nieuwe toegangsweg een bedrag gereserveerd.
Medio september 2019 is iedereen weer welkom in de Gearte om bij te praten over de voortgang van
ons initiatief Better Bakhuzen. De exacte datum hoort u nog.
Jeu de boules
Een spontaan initiatief heeft geleid tot de tot stand brenging van een Jeu de Boules baan, die in 2019
gerealiseerd zal worden.
Dorpshulp
In maart is in de eerste ALV van Dorpshulp de oprichting van deze coöperatie bekrachtigd. Dorpshulp is
inmiddels goed georganiseerd, en begint een vanzelfsprekendheid te worden. Bijzonder is dat wordt
samengewerkt in 4 dorpen: Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs.
Woningen met zorg.
Hiervoor is een aparte werkgroep opgericht. Na gesprekken met diverse instanties lijkt onze voorkeur uit
te gaan naar het model van Fidesta, met een opzet zoals bij Noarderthús in Workum. We zoeken nog een
zorgondernemer hiervoor. We overleggen ook met de gemeente.
BMR Energie Initiatief
Het BMR Energie initiatief is met de gemeente DFM in gesprek, over de haalbaarheid van een
kleinschalige zonneweide, op een afgekeurd stuk voetbalveld in Bakhuizen. Vooralsnog is de
sportvereniging hier geen voorstander van.
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zonnepanelen op de sporthal te plaatsen, het dak bleek
na onderzoek niet geschikt. Op dit moment wordt uitgezocht of de daken van de Gearte gebouwen wel
geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.
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 is 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.
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).
Werkbezoek Sander de Rouwe aan Bakhuizen
Het gesprek in januari met Sander de Rouwe leidde tot een werkbezoek in
juni met de ondernemers van Bakhuizen en omgeving. Het gaf de
ondernemers de mogelijkheid hun bedrijfsactiviteiten te profileren en
knelpunten te bespreken.

Mobiel gemeente loket in Bakhuizen
De gemeente DFM zoekt naar mogelijkheden om de
dienstverlening meer op maat aan te bieden aan de burgers. Bij
wijze van proef werd in de periode van 14 juni t/m 20
december, eens per drie weken, een mobiel loket (mobiel
servicepunt) geopend in de Gearte. Twee medewerkers van de
gemeente stonden klaar om aanvragen voor reisdocumenten
(paspoort en ID kaart) en rijbewijzen af te handelen en verder
vragen te beantwoorden die op de gemeente betrekking
hadden. Deze aanpak leidde tot positieve reacties zowel van
burgers als van medewerkers. De proef wordt op dit moment
binnen de gemeente geëvalueerd.

Zandwinning
Ook de zandwinning kreeg onze aandacht dit jaar, ja van wie
niet eigenlijk. Voor sommigen een moeilijk onderwerp voor
anderen niet. Er is nog geen besluit genomen door de gemeente
en wij wachten de ontwikkelingen af. Dorpsbelang heeft zich als
tegenstander opgesteld.

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 Langzamerhand beginnen wij toch te merken
dat er iets verandert bij de gemeente.

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.

