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Better Bakhúzen
In deze nieuwsbrief:

Bakhúzen, nog better…?

 Nog better?
 Even voorstellen
 Over deze
nieuwsbrief

Bakhuizen is een fijn dorp om in te wonen, werken en te recreëren. Een dorp met
een prachtige ligging, een rijke geschiedenis en een bloeiend verenigingsleven.
Moet en kan dit eigenlijk dan nog beter?
Bij veel dorpen op het platteland in Friesland staat de aantrekkelijkheid als woon- en
werkomgeving onder druk. Hierbij spelen onder meer ontwikkelingen als vergrijzing,
ontgroening en bevolkingsafname een rol. Maar ook een fysieke uitstraling van een
dorp, het voorzieningenniveau en het onderhoud van wegen, openbare ruimten, groen
en gebouwen en woningen hebben een effect op de aantrekkelijkheid van het dorp.
Bakhuizen ligt prachtig in Gaasterland, maar heeft als klein dorp ook te maken met
deze ontwikkelingen. Stil zitten en afwachten is geen optie… vandaar dat Dorpsbelang
Bakhuizen, Mirns en Rijs het initiatief heeft genomen om aan de slag te gaan met het
duurzaam verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de sociale en economische
leefbaarheid van het dorp. Niet omdat het allemaal zo slecht gesteld is in Bakhuizen…
zeker niet! Juist om toe te werken naar een vitaal dorp waarin het voor zowel jong als
oud prettig leven is én blijft.

Contact:
betterbakhuzen@
gmail.com

Dorpsbelang heeft bewust gekozen voor een praktische aanpak in plaats van het
schrijven van bijvoorbeeld een lijfige dorpsvisie. Het doel is om concrete en uitvoerbare
projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de fysieke, sociale en economische
leefbaarheid van Bakhuizen. Projecten die voor en door de Bakhústers zelf worden
bepaald en opgepakt! Er wordt samen gewerkt met gemeente De Fryske Marren,
Streekwurk provincie Fryslân en Miks Welzijn.
Onder de naam ‘Better Bakhúzen’ is het programma eind november 2015 van start
gegaan met een eerste brainstormsessie met 15 deskundigen en 15 inwoners van
Bakhuizen. Er zijn eerste ideeën gelanceerd en een toekomstbeeld van Bakhuizen
geschetst (fase 1).
Eind februari 2016 zijn de uitkomsten van de eerste brainstormsessie gedeeld met alle
inwoners van Bakhuizen. Tijdens deze bijeenkomst in de Gearte zijn de ideeën
gepresenteerd en was er volop de gelegenheid om de ideeën aan te vullen. Hier is flink
gehoor aan gegeven en tevens hebben diverse Bakhústers aangegeven te willen
helpen bij ‘Better Bakhúzen’ (fase 2).
Inmiddels zitten we in fase 3. Er zijn een coördinatieteam en vier projectteams
geformeerd. Aan deze groep mensen de schone taak om aan de slag te gaan met alle
ideeën en toe te werken naar uitvoerbare plannen. Sommige kunnen wellicht op korte
termijn al opgepakt worden; voor sommige zullen we een langere adem nodig hebben.
Maar het begin is er… op naar een nog better Bakhúzen…
En wilt u ook niet stil zitten en afwachten… meld u aan voor één van de projectgroepen
en denk en help mee om toe te werken naar een vitaal dorp waarin het voor uzelf fijn
wonen is én blijft! Neem gerust contact op met Dorpsbelang of één van de overige
leden van het coördinatieteam.
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1 doel; 4 projecten; 4 teams; 1 coördinatiegroep
Het programma ‘Better Bakhúzen’ is een overkoepelend toekomstbeeld
waarin verschillende aspecten worden opgepakt die van belang zijn voor de
leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp.
De kansen voor ontwikkeling en versterking liggen in het opwaarderen van de
huidige situatie. Er is gekozen voor 4 onderliggende projecten:
- Sociale en economische leefbaarheid
- Het dorp een centrum geven
- Opwaarderen bedrijventerrein ‘De Burde’ + bedrijvigheid
- Verbeteren van entrees, routes en groen
De coördinatie van de genoemde projecten wordt door een team van 14
dorpsgenoten opgepakt. Dit zijn:

Wie
Wink Blomsma
Bram Boehlé
Cor van Dijk
Tryntsje Stienstra
Ruud van den Berg
Lieuwe Zijlstra
Gerard Boltjes
Jeroen Mous
Philip Fluitman
Goasse Hylkema
Hil Dijkstra
André van der Weij
Suzanna Bekkema

Rol in coördinatieteam
Voorzitter coördinatieteam
Trekker ‘Sociaal en economische leefbaarheid’
Trekker ‘Dorp een centrum geven’
Trekker ‘Dorp een centrum geven’
Lid ‘Dorp een centrum geven’
Lid ‘Dorp een centrum geven’
Trekker ‘De Burde + bedrijvigheid’
Lid ‘De Burde + bedrijvigheid’
Lid ‘De Burde + bedrijvigheid’
Trekker ‘Entrees, routes en groen’
Trekker ‘Entrees, routes en groen’
Aanspreekpunt De Gearte
PR en communicatie / woordvoering

Het coördinatieteam zal de projecten op elkaar afstemmen; levert zelf deskundigheid aan
de projecten of huurt dit waar nodig in; clustert de subsidie aanvragen en het inzamelen
van geld; regelt de communicatie over het project en zal waar nodig knelpunten
oplossen.
Het coördinatieteam vergadert één keer per maand. Tijdens deze vergadering worden
uiteraard de vorderingen van de onderliggende projecten besproken en ideeën met
elkaar uitgewisseld. Inmiddels heeft het team twee keer bij elkaar gezeten.
De vier projectgroepen hebben ook regelmatig een overleg gepland staan. Half april is
een gezamenlijk aftrap geweest en alle groepen hebben daarna al weer een keer met
elkaar om de tafel gezeten. Tijdens deze overleggen zijn alle ideeën geclusterd en is er
bepaald waarmee quick wins te behalen zijn en waar voor de langere termijn aan gewerkt
wordt. In een volgende nieuwsbrief zullen we wat uitgebreider stil staan bij één of
meerdere projectteams en projecten.

Nieuwsbrief

Over deze nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen wij u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen
van het programma ‘Better Bakhúzen’ en alle onderliggende projecten. Heeft u tips,
aanvullingen of input voor de redactie, mail dan gerust naar betterbakhuzen@gmail.com.

