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Better Bakhuzen op paed nei de provinsje
Op freed 12 jannewaris stapten fjouwer Bakhústers yn’e auto op wei nei Ljouwert
foar in petear mei Sander de Rouwe, deputearre fan’e provinsje Fryslân. It waard
in iepen, nijsgjirrich en noflik petear wêryn Better Bakhuzen fansels sintraal stie.
Sander de Rouwe is deputearre en hat finânsjes, ekonomyske saken, ûnderwiis,
kennis en innovaasje yn syn portefeuille. Dêrnjonken falt Bakhuzen yn ‘syn’ regio; hy
soe dêrom alris earder nei Bakhuzen komme, mar dat slagge doe net.
No wie der rom tiid om útwreide stil te stean by alle projekten en inisjatyven fan Better
Bakhuzen. Bedriuwichheid yn ús doarpen hat natuerlik ús oandacht binnen de
projektgroepen De Burde en Sosjaal Ekonomyske Leefberens (SEL). De Rouwe hat
hjir ek spesjale oandacht foar en fynt it tige wichtig dat bedriuwen harren goed
ûntwikkelje kinne yn Fryslân.
Der is ôfpraat dat De Rouwe yn juny nei Bakhuzen komt foar in rûntsje troch ús doarp
en in útwreide petear mei bedriuwen út Bakhuzen, Murns en Riis.
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Projectgroep ERG vordert gestaag
De projectgroep Entrees, Routes en Groen (ERG) heeft verschillende
deelprojecten waaraan gewerkt wordt. Er wordt door de groep dorpsbewoners
gestaag doorgewerkt om uiteindelijk plannen tot uitvoer te brengen.
Voor het Wytlânspaed is de opzetfase inmiddels gereed en is ook al overleg geweest
met de gemeente. Het pad begint er erg armzalig uit te zien en dat is natuurlijk heel
jammer voor zo’n prachtig oud verbindingspad. Tijd voor actie, naar ons idee! De
gemeente is nu eerst aan zet en zal de mogelijkheden onderzoeken. Uiteraard houdt
de projectgroep actief een vinger aan de pols.
Voor de bewegwijzering in ons dorp is de gewenste situatie verder uitgewerkt. De
volgende stap is dat hiervoor een projectbeschrijving gemaakt moet worden, zodat ook
hierover overleg kan plaats vinden met de gemeente en we hopelijk uiteindelijk tot
uitvoering kunnen overgaan.
Vanuit de gemeente is richting ons de mogelijkheid geopperd om aan de slag te gaan
met het upgraden van de entrees van het dorp door het plaatsen van bloembakken.
Piet Mous is een tijdje geleden aangehaakt bij de projectgroep ERG en pakt dit op. Er
ligt een plan van aanpak en nu zullen de betreffende buurtverenigingen benaderd
worden. Met hen zal bekeken worden wat voor soort bloembakken de voorkeur heeft
en of men bereid is om het onderhoud te doen.
Kortom, er zijn weer wat mooie stappen gezet. Wilt u ook meehelpen om deze mooie
projecten verder te helpen? Meld u dan aan bij Wink Blomsma, Pastoor Coendershof 1
of via wblomsma074@gmail.com!

