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Efkes goed byprate oer Better Bakhuzen
Dinsdag 2 oktober jl. organiseerde het Coördinatieteam Better Bakhuzen
wederom een bijeenkomst voor alle dorpsgenoten om iedereen bij te praten over
de verschillende projecten, maar juist ook om met elkaar in gesprek te blijven
over alles van Better Bakhuzen. Vele geïnteresseerde Bakhústers en ook
gemeenteraadsleden kwamen naar de Gearte om efkes goed by te praten mei
elkoar.
Na ruim twee jaar Better Bakhuzen is er al best veel bereikt. Misschien niet altijd voor
iedereen even zicht- of tastbaar, maar toen Tryntsje Stienstra na haar welkom alles
even toelichtte bleek dat we in Bakhuizen al veel voor elkaar hebben gekregen met
Better Bakhuzen. Tryntsje, voorzitter van het Coördinatieteam Better Bakhuzen, over
de avond: “Doe’t ik de presentaasje foar de jûn klearmakke, realisearre ik my dat wy al
in soad dien hawwe. Fansels binnen wy noch lang net klear en hawwe wy noch folle
mear plannen, mar it is ek goed om stil te stean by wat der al berikt is. Dêr wie dizze
doarpsgearkomste benammen foar bedoeld, mar fansels ek om yn petear te bliuwen
mei alle doarpsbewenners. Ik wie tige bliid om te sjen dat der wer in soad Bakhústers
ynteresearre wiene en der wiene ek wer útgebreide gesprekken by de ferskillende
minsken fan de projekten sels.”
Want wat is er inmiddels al bereikt in de afgelopen ruime twee jaar? De zorgcoöperatie
Dorpshulp is opgericht, een onderzoek naar de woningbehoefte in ons dorp is
uitgevoerd en geeft veel inzicht, de duofiets is aangeschaft en wordt al veelvuldig
gebruikt, projectgroep Bakhúster Energie Initiatief is gestart en zoekt naar een concrete
invulling van alternatieve energiebronnen voor ons dorp, er ligt een schetsontwerp voor
de herinrichting en verfraaiing van het zuidelijke deel van het Plantsoen, plannen
worden gesmeed voor een nieuw gebouw waarin school en dorpshuis samen
gevestigd zijn, de mogelijkheden voor zorgwoningen worden onderzocht door
Dorpshulp, er is een ontwerp voor bloembakken bij de entrees, het bedrijventerrein is
flink opgeknapt en Sander de Rouwe kwam op werkbezoek naar Bakhuizen. En dit is
nog niet alles…
Na het plenaire gedeelte konden alle aanwezigen weer zelf langs gaan bij de
verschillende projecten en initiatieven om zich te laten informeren, vragen te stellen en
ideeën toe te voegen. Zo kon men de schetsontwerpen van de herinrichting van het
Plantsoen bekijken en natuurlijk van suggesties voorzien, maar men kon ook met Piet
Mous van gedachten wisselen over het ontwerp van de bloembakken die onze entrees
van het dorp gaan verfraaien. Bij Bram Boehlé werd veel met elkaar van gedachten
gewisseld over mogelijke zorgwoningen en bij Wim Gerrits ging het over duurzame
energie en een mogelijke zonneweide.
Als Coördinatieteam Better Bakhuzen kijken we terug op een zeer geslaagde avond en
we gaan met veel duurzame energie verder met alle projecten en plannen. Natuurlijk
realiseren wij ons dat er ook plannen bij zitten die een lange adem vergen en heel
ambitieus zijn. Maar als we met zijn allen de schouders eronder zetten, dan moet ook
dat zeker lukken! En, wilt u ook meedenken en –doen… neem gerust contact op met
één van de leden van het Coördinatieteam Better Bakhuzen.
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Alles ûnder ien dak?
Een week eerder op 24 september kwamen ook veel dorpsbewoners bij elkaar in
de Gearte. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de initiatiefgroep om van
gedachten te wisselen over een nieuw gebouw waarin dorpshuis, school en
andere voorzieningen gehuisvest kunnen worden. Met andere woorden… alles
ûnder ien dak yn Bakhuzen. Is dit wenselijk, realistisch, haalbaar? Dat weten we
nu nog niet, maar het begint bij een wens, een droom, een stip op de horizon...
Tijdens de bijeenkomst in de Gearte werd samen met dorpsbewoners volop
gebrainstormd over een mogelijke invulling, maar ook over de kansen en
uitdagingen die we zien.
Als dorp zien we een aantal ontwikkelingen waar we op in moeten spelen zodat
Bakhuizen ook in de toekomst een plaats blijft waar we graag willen en kunnen wonen.
Een dorpshuis, een school, kinderopvang, verenigingen zijn enorm belangrijke
voorzieningen om een dorp leefbaar en toekomstbestendig te houden. Dat weten we in
Bakhuizen als geen ander. Maar dat willen we ook graag zo houden, toch? En wat is
dan de meest efficiënte, duurzame en fijne plek om dit te huisvesten? Zijn de huidige
gebouwen nu goed genoeg om vele jaren mee vooruit te kunnen? De initiatiefgroep
denkt dat het tijd is om plannen te maken voor de toekomst.
Met andere woorden: er is ruimte voor verbetering! Want, scholen worden steeds meer
integrale kindcentra waarin onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang samen komen;
de economische levensduur van basisschool De Toekomst loopt af; we hebben te
maken met een energietransitie waardoor gebouwen steeds meer energieneutraal
moeten zijn; oudere bewoners blijven steeds langer zelfstandig wonen; subsidies
nemen af waardoor veel aandacht is voor kostenreductie. Kortom, veel ontwikkelingen
die op ons af komen waardoor we genoodzaakt zijn om verder te denken dan onze
neus nu lang is.
De initiatiefgroep had eerder al een paar bijeenkomsten voor een kleinere groep
georganiseerd en er was ook een bezoek gebracht aan een voorbeeldproject in
Rottevalle. 24 september jl. werden de aanwezige dorpsbewoners bijgepraat.
Vervolgens werd er aan drie tafels met elkaar gebrainstormd over enerzijds hoe dan
daadwerkelijk zo’n nieuw gebouw ingevuld zou moeten zijn. Welke voorzieningen,
welke ruimtes, welke plek et cetera, maar ook welke kansen zien we en welke
uitdagingen zullen we op ons pad tegen komen. Het resultaat was vele vellen papier
volgeplakt met ‘geeltjes’ met input en ideeën. Na de brainstorm ontstond plenair nog
een hele interessante en waardevolle discussie.
De initiatiefgroep kijkt terug op een hele waardevolle en interactieve avond. Een avond
waar we met elkaar hebben durven dromen over een ideale situatie voor ons dorp.
Maar ook een avond die veel concrete input van dorpsbewoners heeft opgeleverd,
waarmee de initiatiefgroep verder kan om toe te werken naar concretere plannen.
U begrijpt dat dit een project van de lange adem is en veel doorzettingsvermogen van
onszelf zal vergen om uiteindelijk te bereiken wat we als dorp graag willen. Dit betekent
ook dat we er samen onze schouders onder moeten zetten. Wilt u eens vrijblijvend een
overleg bijwonen van de initiatiefgroep? Neem dan gerust contact op met Tryntsje
Stienstra.
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