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Start inwonerspeiling 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. Onder de
projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) is een werkgroep
actief die dit initiatief samen met dorpsbelang Hemelum verder onderzoekt
en uitwerkt.
Het begint natuurlijk bij het peilen van de daadwerkelijke behoefte en bereidheid elkaar
te helpen. Hiervoor zal in samenwerking met Miks-Welzijn onderzoek worden gedaan.
Dit vindt plaats in de maanden april tot en met juni. Alle Bakhústers, Murnsers en
Rysters worden gevraagd of zij bereid zijn zich in te zetten voor een zorgbehoevende.
Als het antwoord daarop positief is dan wordt men uitgenodigd voor een
huiskamergesprek bij iemand in de buurt of in de Gearte om verder te praten. Meer
informatie over deze behoeftepeiling treft u verderop aan in deze dorpskrant.

Een duofiets, leuk!
De projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) ziet een mooie kans
om nog meer mensen al fietsend te laten genieten van onze prachtige omgeving.
De interesse wordt inmiddels gepeild onder de dorpsbewoners.
Als iemand van fietsen houdt, maar dit lukt eigenlijk niet meer goed dan is een duofiets
dé manier om toch een mooie rit door onze mooie omgeving te kunnen maken. De
projectgroep SEL doet haar best om dit voor Bakhuizen te regelen. Echter, eerst wordt
uiteraard de interesse gepeild. Geïnteresseerden en vrijwilligers kunnen zich melden
en bij voldoende aanmeldingen van geïnteresseerden en vrijwilligers, zal een aanvraag
ingediend worden bij de gemeente voor de financiering. Enn.. wellicht kan er dan deze
zomer al gefietst worden op een mooie duofiets; dat zou toch prachtig zijn!

Eerste aanvragen voor subsidies binnenkort de
deur uit
Alles begint bij het maken van plannen… uiteraard. Maar als we plannen willen
uitvoeren, dan is er geld nodig. Binnen een paar weken gaan vanuit een paar
projectgroepen van Better Bakhuzen de eerste aanvragen voor subsidies de deur uit
om uiteindelijk (delen van) de uiteindelijke plannen te kunnen realiseren. De leden van
de projectgroepen zullen hun uiterste best doen om op deze wijze budget te creëren en
eerste stappen te kunnen zetten voor een nog better Bakhuzen. We hopen op een
positieve beoordeling door de betreffende subsidieverstrekkers!
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Projectgroep Centrum in gesprek met gemeente

In gesprekvoorstellen

De projectgroep Centrum heeft de ideeën van dorpsgenoten omgezet naar een
mooi conceptplan voor de Sint Odulphusstraat. Onlangs is dit concept
besproken met vertegenwoordigers van de gemeente.
Tijdens de bijeenkomst in februari 2016 hebben veel dorpsgenoten de allereerste
plannen aangevuld met extra ideeën. De projectgroep Centrum heeft al deze ideeën
gebruikt voor de uitwerking van een plan voor de Sint Odulphusstraat zodat ons dorp
een fraaier centrum krijgt. Onlangs is dit conceptplan met een stedenbouwkundige van
de gemeente besproken en is met hem een rondje door de straat gelopen om één en
ander met eigen ogen te bekijken.
Ook is er overleg geweest met de dorpencoördinator. Zo wil de projectgroep gebruik
maken van de deskundigheid bij de gemeente in het verder ontwikkelen van haar
plannen en uiteraard voorkomen dat ze veel tijd in ideeën steekt die later bij de
gemeente kansloos zouden zijn.
Pas als er door de hele projectgroep nog een keer zorgvuldig naar gekeken is,
verandert het van een concept in een concreter plan.

Onderzoek
woningbehoefte

Vertegenwoordiging van SEL op pad naar
Rijksuniversiteit Groningen
Onlangs brachten Ynte Kuipers en Bram Boehlé een bezoek aan de
Rijksuniversiteit Groningen om kennis te maken met Jasper Herweijer, een
afstudeerder die voor projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) een
onderzoek zal uitvoeren om de woningbehoefte in beeld te brengen.
Of we het leuk vinden of niet maar Bakhuizen e.o. verandert. Vooral de samenstelling
van de inwoners. Ouderen blijven langer in hun woning wonen en worden ouder.
Jongeren vertrekken om te gaan studeren of vanwege werk en blijven weg. Het aantal
woningen in onze dorpen wordt niet groter, de woningbouwvereniging breekt zelfs huizen
af. Echter, voor de leefbaarheid van een dorp is het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen
goed vertegenwoordigd zijn… nu maar ook in de toekomst. Om duidelijk te krijgen of er
vraag is naar starterswoningen en zo ja waaraan die dan moeten voldoen wordt dit
onderzoek gestart in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en het
kenniscentrum Noorderruimte van de Hanze Hogeschool ook uit Groningen. Afstudeerder
Jasper Herweijer zal dit onderzoek uitvoeren.

Bijpraten

Even bijpraten over Better Bakhuzen op 1 mei a.s.
Maandag 1 mei aanstaande organiseert de Coördinatiegroep Better Bakhuzen een
avond voor alle dorpsgenoten om even bij te praten over de projecten. De avond
vindt plaats in De Gearte.
Het wordt een avond waarop de projectteams de huidige stand van de projecten zullen
toelichten en we hierover kunnen bijpraten. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om de
huidige plannen en suggesties voor een nog better Bakhuzen te verrrijken met meer
ideeën en voorstellen. Noteer deze dag alvast in uw agenda en kom meedenken en
–praten!

