Coördinatieteam Better Bakhuzen voor het eerst bijeen
Bakhuizen, 23 april 2016 – Vorige week woensdag kwam het Coördinatieteam Better Bakhuzen
(COBB) voor het eerst bijeen. Tijdens dit overleg werden onder andere afspraken gemaakt over de
rol- en taakverdeling van het coördinatieteam. Daarnaast is stil gestaan bij de eerstvolgende
bijeenkomst op 9 mei.
Het COBB bestaat uit totaal 14 mensen. Het project Better Bakhuzen is opgestart door Dorpsbelang
BMR in samenwerking met Gemeente, Streekwurk en Miks Welzijn, maar extra ‘kartrekkers’ voor dit
project zijn uiteraard nodig om de mooie ambities waar te kunnen maken. Het COBB zal zich de
komende tijd inzetten om alle ideeën binnen de vier gekozen thema’s om te zetten naar een
integraal plan van aanpak.
Dit doen ze gelukkig niet alleen, want tijdens de bijeenkomst op 24 februari jl. in De Gearte hebben
veel mensen aangegeven te willen helpen. Op 9 mei aanstaande vindt een bijeenkomst plaats met de
hele club; dit is dus het Coördinatieteam Better Bakhuzen plus alle mensen die hebben aangegeven
mee te willen doen. Iedereen is hier via de mail inmiddels over geïnformeerd.
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