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Even bijpraten over Better Bakhuzen op 1 mei
Vorig jaar 24 februari werd het programma Better Bakhuzen afgetrapt in de
Gearte. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is er veel gebeurd. Het is tijd
om bij te praten! Maandag 1 mei aanstaande organiseert de Coördinatiegroep
Better Bakhuzen wederom een avond voor alle dorpsgenoten om hen te
informeren over de projecten. De avond vindt plaats in De Gearte en start om
20.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst op 24 februari vorig jaar werd het programma Better Bakhuzen
voor het gehele dorp afgetrapt. Het doel, de uitdaging en de vier onderliggende
projecten werden gepresenteerd. En alle aanwezigen konden de eerste suggesties
verrijken met nog meer ideeën. En dat werd volop gedaan!
Daarna zijn vele dorpsgenoten als kartrekkers of projectleden aan de slag gegaan met
alle ideeën om deze verder uit te werken naar concretere plannen. Ook werd een
Coördinatiegroep Better Bakhuzen opgericht die maandelijks bijeen komt.
Bent u ook zo benieuwd naar de status van de projecten en wat er met alle ideeën is
gedaan? Kom dan naar de Gearte op 1 mei! Het wordt een avond waarop de
projectteams de huidige stand van de projecten zullen toelichten en we hierover
kunnen bijpraten. Ook zullen eerste schetsen worden gepresenteerd. En natuurlijk is er
volop gelegenheid om de huidige plannen en suggesties voor een nog better Bakhuzen
te verrijken met meer ideeën.
De avond vindt plaats op 1 mei aanstaande in de Gearte. Om 19.45 uur staat de koffie
klaar; we starten om 20.00 uur met het programma. Noteer deze dag alvast in uw
agenda en kom ook meedenken en –praten!

Contact:
betterbakhuzen@
gmail.com

Bewonerspeiling zorgcoöperatie van start
Woensdag 22 maart jl. is gestart met de huis-aan-huis-peiling. De projectgroep
SEL (Sociaal Economische Leefbaarheid) werkt hierin samen met studenten van
NHL en Miks Welzijn om zo met dorpsbewoners in gesprek te komen over de
saamhorigheid in de buurt en de behoefte te peilen voor een zogenaamde
zorgcoöperatie.
De overheid bezuinigt fors op de zorg en tegelijkertijd worden we met z’n allen steeds
ouder; de zorgvraag neemt toe. Ouderen, willen of moeten zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Maar hoe moet dat wanneer je afhankelijk bent van zorg? Een
zorgcoöperatie kan een oplossing bieden.
Met de bewonerspeiling wil de projectgroep een goed beeld krijgen van de bereidheid
voor onderlinge hulp en draagvlak voor een zogenaamde zorgcoöperatie in Bakhuizen,
Mirns, Rijs en Hemelum. In totaal zullen de komende tien weken een kleine duizend
adressen bezocht worden. Bewoners zal gevraagd worden naar de saamhorigheid in
hun straat cq. buurt en naar hun huidige activiteiten in het “omzien naar elkaar”. De
eerste dag werden meteen zo’n honderd adressen bezocht en al vele goede
gesprekken gevoerd met dorpsbewoners.
Onderdeel van de aanpak is ook het organiseren van huiskamergesprekken;
eenmalige bijeenkomsten met buurtgenoten waarbij dieper op de actuele thema’s
wordt ingegaan. Voor de zomer zal de bewonerspeiling afgerond zijn en kan de
projectgroep de uitkomsten analyseren en vervolgstappen bepalen.
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Projectgroep Centrum verder met conceptplan
Nadat het eerste conceptplan besproken is met de stedenbouwkundige en
dorpencoördinator van de gemeente hebben de kartrekkers van de projectgroep
overleg gehad met leden van de projectgroep. Iedereen is enthousiast en wil het
concept verder uitwerken!
Het aanzicht van het centrum verbeteren; een ‘zitje’ realiseren op het plein bij de
winkels; waar mogelijk levensloopbestendige woningen in het centrum; een
opwaardering van het Plantsoen tot dorpsplein; een complete make over van de
Gearte waarvan dorpshuis en de school samen gebruik van maken. Wilde plannen,
denkt u? Maar ze zijn wel goed doordacht; en nog steeds ligt niets vast!
Eerst moeten we er nog als dorp naar kijken. Op 1 mei aanstaande. Intussen zijn er al
wel onderdelen aangemeld bij de gemeente, om zodoende kans te maken op een plek
in de gemeentelijke begroting. Hiervoor zijn ook schetsen gemaakt, die we op 1 mei
willen laten zien en bespreken.

De Burde

Continue aandacht voor opwaardering
De Burde
Wellicht komt u niet zo vaak op het bedrijventerrein en dat hoeft ook niet als u daar
geen boodschap heeft. Echter, het is natuurlijk wel goed om te weten dat de
ondernemers continue bezig zijn met de opwaardering van het terrein om
zodoende De Burde aantrekkelijk te maken én houden voor de huidige
ondernemers, werknemers en eventuele nieuwe.
Vele ondernemers zijn druk bezig geweest met hun terreinen en gebouwen om deze
netjes te maken en houden. Ook is het terrein inmiddels beveiligd door middel van
meerdere camera’s op verschillende punten. Binnenkort zullen vertegenwoordigers van
de gemeente en bedrijvenvereniging weer een rondje maken om de huidige stand op te
nemen, zodat bepaald kan worden waar nog stappen gemaakt kunnen worden om het
terrein verder te verfraaien.
Ook is men vanuit de ondernemersvereniging betrokken bij een werkgroep van de
Provinsje Fryslân die zich buigt over de bereikbaarheid en ontsluiting van ons gebied. De
inrichting van de N359 is hierin een belangrijk speerpunt. Daarnaast staat de Breelenswei
op de agenda. Deze weg is te smal om vrachtverkeer en overige grote en kleine
weggebruikers veilig van en naar Bakhuizen te laten rijden.

