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Positieve eerste bijeenkomst over dorpshuis
en school
Tijdens de allereerste grote Better Bakhuzen-bijeenkomst werd het idee
ingebracht om de bijna afgeschreven school en dorpshuis samen te voegen. Dit
zou een nieuw gebouw moeten worden op de plek waar nu de Gearte staat. We
merken dat dit idee veel mensen in het dorp aanspreekt. Op 15 mei jl. vond de
eerste bijeenkomst plaats om hierover serieus van gedachten te wisselen.
Tijdens deze bijeenkomst zaten mensen van de Gearte, de medezeggensschapsraad
van school, Better Bakhuzen, de kerk, architectenburo Zijlstra en van Doarpswurk aan
tafel. Doarpswurk is een provinciale organisatie die dorpen met dit soort grote projecten
bijstaat met raad en daad. Helaas was de beleidsmedewerker van gemeente DFM
verhinderd vanwege ziekte. Verder miste jammer genoeg de verantwoordelijke van de
Bisschop Möller Stichting (overkoepelende organisatie van RK basisscholen in
Friesland); hij wilde in deze fase nog niet aanhaken.
Het werd een positieve bijeenkomst en alle aanwezigen kwamen met ideeën en zien
vele voordelen van het plan. Door beide instellingen te combineren in één gebouw op
de plek van de Gearte vergroten we de levendigheid van het centrum van ons dorp. De
school komt zo naast de bestaande sporthal en wellicht kunnen we het terrein achter
het Mariahof zelfs als speelplek inrichten. Maar er werd ook een uitdaging gezien; zo’n
groots project van de grond krijgen vergt veel overleg, zowel bij het maken van de
plannen als bij de uitvoering en uiteindelijk de exploitatie. En dit zal natuurlijk zijn tijd
nodig hebben. We durven echter wel ‘groots te dromen’ en met veel enthousiasme en
energie komen we een heel eind; daar zijn we van overtuigd.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland in juni. Voor dat overleg is het belangrijk dat
we in kaart brengen wat we op dit moment precies hebben en weten. Dat gaat vaak
over getallen, zoals bijvoorbeeld hoeveel de Gearte waard is, wat de energielasten van
De Toekomst zijn, hoeveel leerlingen men over 10 jaar verwacht op school, wordt er
misschien ergens over een fusie van buurtbasisscholen gedacht et cetera. Pas als we
goed weten waar we van uit kunnen gaan, kunnen we realistische plannen maken.
.

Sander de Rouwe 8 juny op besite by
bedriuwen yn Bakhuzen
Doe’t de mannen fan Doarpsbelang en Tryntsje Stienstra yn jannewaris in petear
hiene mei Sander de Rouwe yn Ljouwert waard ek ôfpraat dat hy yn juny nei
Bakhuzen komme soe foar in útwreide petear mei bedriuwen út Bakhuzen, Murns
en Riis; dit sil heve op freed 8 juny.
Sander de Rouwe is deputearre en hat finânsjes, ekonomyske saken, ûnderwiis,
kennis en innovaasje yn syn portefeuille. Dêrnjonken falt Bakhuzen yn ‘syn’ regio.
Bedriuwichheid yn ús doarpen hat natuerlik ús oandacht binnen Better Bakhuzen. De
Rouwe hat hjir ek spesjale oandacht foar en fynt it tige wichtig dat bedriuwen harren
goed ûntwikkelje kinne yn Fryslân. De ûndernimmersferiening pakt dit tagearre mei
Doarpsbelang op sadat bedriuwen mei him prate kinne oer de bedriuwichheid ýn
Bakhuzen, Murns en Riis.
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Twee ontwerpenschetsen nieuwe plein klaar
De projectgroep Centrum heeft inmiddels twee ontwerpen gezien voor het
nieuwe plein. Op 29 mei was er een bijeenkomst met de aanwonenden en direct
betrokkenen om beide plannen te bespreken.
Tryntsje Stienstra en Ruud van den Berg zijn vanuit Bakhuizen de kartrekkers van dit
mooie project. Ceciel Oud van de gemeente is als stedenbouwkundige betrokken en
heeft inmiddels twee ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn besproken met de
aanwonenden. Er ontstond een levendige discussie waarbij één van beide ontwerpen
veruit favoriet was. Maar daar lieten de deelnemers het niet bij: er werden gewaagde
nieuwe ideeën geopperd om het Plantsoen nieuwe stijl verkeers-luwer te maken. Dat
zou volgens hen een zeer groot pluspunt zijn van het nieuwe plein, omdat zij dagelijks
het gevaar zien van de auto’s die naar beneden racen langs een plek waar jonge
kinderen spelen. Deze waardevolle inbreng nemen Ruud en Tryntsje weer mee terug
naar de gemeente, zodat ze in de ontwerpen verwerkt kunnen worden. Dit is nu precies
de bedoeling van de Better Bakhuzen-aanpak: dat door een ieders inbreng het meest
mooie, uitnodigende en functionele plein wordt gerealiseerd wat mogelijk is. De nieuwe
plein-ideeën worden ook besproken op de volgende Byprate-oer-Better-Bakhuzenbijeenkomst, die gepland staat op 24 september aanstaande. Dus bent u
geïnteresseerd, noteer deze datum dan alvast in uw agenda. Uiteindelijk zal in 2019
over worden gegaan tot de uitvoering.

Projectgroep BEI maakt zich hard voor de
verduurzaming van ons dorp
BEI is de afkorting van BMR (Bakhuizen, Mirns, Rijs) Energie Initiatief. Deze
projectgroep zet zich in voor de verduurzaming van ons dorp. De focus ligt op twee
concrete projecten, namelijk het realiseren van een zonneweide, waarover u in de
vorige dorpskrant bent geïnformeerd en het plaatsen van zonnepanelen op de sporthal
van de Gearte. Bij dit laatste project is natuurlijk het bestuur van de Gearte intensief
betrokken. Daarnaast worden particulieren aangemoedigd tot en geholpen bij het
treffen van energiebesparende maatregelen en aanschaf van zonnepanelen.

ERG houdt aandacht voor aanpak Wytlânspaed
Zoals u weet zet de projectgroep ERG zich onder andere in voor de aanpak van
het Wytlânspaed, want dit mooie pad is echt aan een opknapbeurt toe. Inmiddels
heeft gemeente een idee geopperd en wachten we op concreet voorstel.
Eerder bespraken de leden van de projectgroep ERG de wensen en ideeën voor de
aanpak van het Wytlânspaed met de betrokkenen van de gemeente. Uit dit gesprek
bleek dat het inwilligen van deze wensen kostentechnisch lastig blijkt. De gemeente is
vervolgens op zoek gegaan naar een passend alternatief en dit wordt nu eerst verder
uitgezocht en teruggekoppeld aan de betrokken Bakhústers.

Byprate-oer-Better-Bakhuzen dorpsbijeenkomst
gepland
Het Coördinatieteam Better Bakhuzen heeft weer een datum gepland om alle
dorpsgenoten van Bakhuizen, Mirns en Rijs bij te praten over alle projecten van Better
Bakhuzen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 september aanstaande in de Gearte.
Inloop vanaf 19.45 uur // Start bijeenkomst om 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in
uw agenda als u ook wilt byprate oer Better Bakhuzen!

