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Rapport ‘Better Bakhuzen’ officieel
overhandigt aan Provincie
Donderdag 10 november jl. namen Wim van Gorkum namens gedeputeerde De
Rouwe, wethouder Van der Pal en directeur Huisman van Wonen Zuidwest
Friesland het rapport ‘Better Bakhuzen’ in ontvangst. Het betreft het integrale
plan met vier onderliggende projecten, die van belang zijn voor de verbetering
van de leefbaarheid en vitaliteit van Bakhuizen. Projecten, die gezamenlijk in
twee verschillende fasen met en door dorpsgenoten zijn bedacht en inmiddels
voortvarend worden opgepakt. De overhandiging van het rapport gaf het
Coördinatieteam Better Bakhuzen de gelegenheid om dit programma verder toe
te lichten. Maar ook om met elkaar in gesprek te gaan over uitdagingen waar men
in de uitvoering op dit moment tegen aanloopt.
Helaas was gedeputeerde De Rouwe op het laatste moment verhinderd , echter de
honneurs werden goed waargenomen door de heer Wim van Gorkum van Streekwurk.
De bijeenkomst gaf Wink Blomsma als voorzitter van het Coördinatieteam Better
Bakhuzen de gelegenheid om meer te vertellen over de achtergrond van Better
Bakhuzen, het proces dat samen met dorpsgenoten is doorlopen en uiteraard de
gekozen projecten. Van dit traject staat inmiddels een mooi filmpje op youtube, te zien
via https://www.youtube.com/watch?v=2LQw9u-9-hQ .

Contact:
betterbakhuzen@
gmail.com

Ook werden twee van de vier onderliggende projecten toegelicht. Cor van Dijk stond
uitgebreid stil bij de eerste uitgewerkte ideeën van het project ‘Geef het dorp een
centrum’. Tryntsje Stienstra nam de toelichting op ‘Entrees, routes en groen’ voor haar
rekening. Hierdoor konden we de aanwezigen laten zien dat we als Bakhústers
voortvarend aan de slag zijn gegaan met alle ideeën die in de eerste twee fasen zijn
bedacht. Inmiddels wordt er namelijk hard gewerkt om al die ideeën om te zetten naar
concrete plannen. Na de presentaties zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over de
uitdagingen waar de betrokkenen in de projecten tegen aanlopen.
De aanwezigen kijken terug op een zeer goede bijeenkomst met een officieel moment
voor de uitreiking van het rapport. De reacties van Van Gorkum, Van der Pal en
Huisman waren enthousiast en ook werd uitgesproken dat we op hulp kunnen rekenen.
Hulp die hard nodig zal zijn om plannen nog verder te brengen en uiteindelijk uit te
kunnen voeren.
Want ja, Bakhuzen is nú een fijn dorp om in te wonen, werken en te recreëren en dat
willen we graag zo houden. Bakhústers zetten zich daarom graag in om het dorp
verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. En daarvoor is het
programma ‘Better Bakhuzen’ gestart; allemaal om toe te werken naar een duurzaam
en vitaal dorp waarin het voor jong en oud prettig leven is én blijft! Maar dat kunnen we
niet alleen; hulp van Provincie en Gemeente zijn daarbij zeker nodig.

Op foto v.l.n.r. Van Gorkum (Provincie Fryslân/Streekwurk), Van der Pal (Gemeente
Fryske Marren), Huisman (Wonen Zuidwest Friesland) en Blomsma (voorzitter
Coördinatieteam Better Bakhuzen)
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Opwaardering bedrijventerrein ‘De Burde’
Eén van de projectgroepen binnen Better Bakhuzen houdt zich bezig met onder
andere het opwaarderen van het bedrijventerrein. De Ondernemersvereniging
werkt hierin nauw samen met de Gemeente. Inmiddels is er hard gewerkt om het
bedrijventerrein te verfraaien door flink onderhoud te plegen en op te ruimen,
zodat het terrein aantrekkelijker wordt voor ook nieuwe bedrijven want er zijn
nog kavels te koop.
Projectgroep ‘De Burde en andere bedrijvigheid’ richt zich op het verfraaien van het
bedrijventerrein, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar de ontsluiting van het terrein en
veilige aanrijroutes. Het bedrijventerrein is een belangrijk speerpunt, want er zijn veel
bedrijven gevestigd die op hun beurt weer zorgen voor goede werkgelegenheid in ons
dorp.
Maar er zijn ook nog kavels beschikbaar en u begrijpt dat een net en fraai bedrijventerrein aantrekkelijker is voor nieuwe bedrijven. Een zogenaamde ‘quick win’ zit
daarom bij plegen van onderhoud, opruimen en dergelijke. Inmiddels is de entree van
het terrein al flink aangepakt doordat de firma Boltjes het pand en het groen goed
onderhanden heeft genomen. Ook de muur van de oude loods wordt nog aangepakt.
Maar andere bedrijven zijn ook flink aan de slag gegaan en zo ziet het terrein er stap
voor stap netter en verzorgder uit.
Inmiddels vordert de nieuwbouw van MHBC (voormalig Mallinckkrodt) gestaag en
staat er straks aan de rechterkant van de entree een mooi nieuw pand. Als Bakhuizen
mogen we erg blij zijn dat dit bedrijf ervoor heeft gekozen om op ons bedrijventerrein
deze nieuwbouw te realiseren. Een aanwinst voor het dorp en de gemeenschap!
Bij een mooi bedrijventerrein hoort natuurlijk ook een goede plattegrond. Bij de
Skuniadyk stond al een hele poos een plattegrond die niet alleen gedateerd was, maar
ook gewoon oud en versleten. Inmiddels heeft de Gemeente daar een mooi nieuw
bord geplaatst zodat alle bedrijven voor bezoekers goed te vinden zijn. Daarnaast ziet
de entree van het dorp er ook meteen netter uit.

Onderzoek
verenigingen

Onderzoek bij verenigingen loopt
De projectgroep ‘Sociaal en economische leefbaarheid’ heeft onlangs een
onderzoek bij verenigingen uitgezet om een goed beeld te krijgen van zaken waar
verenigingen op dit moment tegen aanlopen en met welke uitdagingen zij te maken
hebben.
Bakhuizen kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven en veel saamhorigheid.
Verenigingen zijn uiteraard zeer belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Echter,
wijzelf, de maatschappij en de wereld om ons heen verandert en dat heeft een groot
effect op alle verenigingen die actief zijn.
Het onderzoek onder de verenigingen moet meer duidelijk maken waar een ieder
specifiek tegen aanloopt om vervolgens deze input te gebruiken bij verdere planvorming.
Want de projectgroep is het er zeer over eens dat verenigingen belangrijk zijn voor de
leefbaarheid in het dorp.
.

In gesprek

Projectgroep ‘Geef het dorp een centrum’ in gesprek
Deze projectgroep bekijkt hoe we Bakhuizen meer een centrum kunnen geven. Het
pleintje bij de Spar is daar een onderdeel in. Inmiddels is met de dorpsgenoten met
aangrenzende winkels, bedrijven en woningen gesproken.
De projectgroep heeft onlangs een avond gepland waarop gesproken is met
dorpsgenoten die winkels, bedrijven en/of woningen hebben aan het pleintje bij de Spar.
Tijdens deze avond zijn de eerste ideeën van de projectgroep toegelicht en is men
hierover met elkaar in gesprek gegaan. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden
meegenomen in de verdere planvorming.

