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1. Opening en vaststelling Agenda. 

Ruud van den Berg en Anne van der Zee zijn afwezig. Welkom: de vertegenwoordigers van de 

Gemeente , Dorpen-coördinator Catharina Zeldenrust, Boukje Miedema is aanwezig op 

verzoek van Jeltsje Piersma, onze eigen lid en gemeenteraadslid Geeske Homma en Henk 

Bolding. Wethouder Irona Groeneveld komt niet of later vanwege Petear en vergadering van 

de gemeenteraad. 

Tryntsje vraagt Op ‘e Hichte aan de agenda toe te voegen. Dit onderwerp staat op het lijstje  

van mededelingen onder punt 7. Dus daar wordt dat meegenomen.  

2. Notulen van de vergadering van 25 maart 2019. 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Daarmee is het verslag goedgekeurd. 

3. Wijziging statuten Dorpsbelang. 

De voorzitter ligt toe dat de wijzigingen vooral redactioneel zijn. De vorige versie was van 

1979, dus het taalgebruik is aangepast. Daarnaast is het gecheckt door de notaris op de 

huidige wetgeving. De voorzitter noemt een paar inhoudelijke wijzigingen: 

a. We kennen nu ook buitenleden. Deze leden wonen niet in BMR, hebben geen 

stemrecht, maar krijgen wel de dorpskrant. 

b. Voor wijziging van de statuten is een quorum vereist van twee/derde van de leden. 

Dat is praktisch niet te doen. In de nieuwe statuten vervalt het quorum. 

c. Het punt dat in het bestuur zoveel mogelijk levensbeschouwelijke richtingen 

vertegenwoordigd moeten zijn is vervallen. 

4. De vergadering stemt in met de nieuwe statuten. Omdat het quorum niet aanwezig is 

kunnen de statuten niet definitief worden vastgesteld. Daartoe wordt een volgende 

Algemene Leden Vergadering uitgeschreven op maandag 28 september 19.30 uur in de 

Gearte. Deze zal worden aangekondigd op Facebook BMR , en de website www.bakhuizen.nl  

 

5. Financieel verslag 2019. 

De penningmeester deelt het verslag uit en geeft een toelichting op de cijfers. 

Er wordt een opmerking gemaakt over de post Bloembakken. 

Verder wordt gevraagd naar de achtergrond van de storneringen. Dat kunnen er vele zijn. 

Door echtscheiding , verhuizing, of andere reden kan een bankrekening wijzigen of zijn 

opgeheven, dan wel een onvoldoende saldo kan leiden tot geen incasso. Het geeft veel werk 

dus wordt nog eens benadrukt, dat het van belang is wijzigingen aan Dorpsbelang door te 

geven. Verder wordt de post i.z. SKW toegelicht. Geconcludeerd wordt dat we voorshands 

financieel in goede doen verkeren. 

 

a. De Kascommissie heeft bij monde van Sjouke Reekers het verslag in orde bevonden. 

b. De nieuwe Kascommissie bestaat uit Sjouke Reekers en Jitske Mous. 

 

6. Activiteiten 2019, zie gepubliceerd Jaaroverzicht. 

Er worden naar aanleiding van vragen van Sietze de Boer diverse punten uit het overzicht 

toegelicht. 

7. Mededelingen Bestuur 

a. Bestuursleden 

De voorzitter vraagt nadrukkelijk aan de leden om niet alleen in projecten mee te 

doen, maar ook beschikbaar te zijn voor bestuursfuncties. De Gearte en BMR hebben 

al jaren vacatures die niet vervult worden. Iemand vraagt naar het rooster van 

aftreden. BMR mist met name een vertegenwoordiger uit Mirns. 

http://www.bakhuizen.nl/
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b. Omgevingswet 

De ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet was 01-01-21. Deze is uitgesteld. De 

nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. De definitieve Omgevingsvisie van de 

Gemeente zou deze zomer komen, maar die is er nog niet. Daarna moet de 

gemeente een Omgevingsplan maken met inbreng van de burgers. BMR vindt dat we 

zelf een plan moeten schrijven waarin de specifieke aspecten van alle drie de kernen 

tot uitdrukking moeten komen. 

c. Erelid.  

Het bestuur stelt voor iemand tot erelid te benoemen. De vergadering gaat daarmee 

akkoord. Gevraagd wordt dit vertrouwelijk te houden. 

d. AED 

BMR heeft er twee in eigendom en beheer. Ze hangen bij De Gearte en het Paviljoen 

Mirns. Aan afschrijving en onderhoud kunnen de kosten tegen de €1.000 per jaar 

bedragen.  Dat wordt dus door de leden betaald, terwijl dit statutair en gevoelsmatig 

geen taak is van Dorpsbelang. Het Bestuur wil in volgorde de volgende 

mogelijkheden afwegen: De gemeente vragen om subsidie, De AED’s overdragen aan 

De Gearte en het Paviljoen, De contributie verhogen om dit te financieren. De 

reacties in de vergadering hierop zijn gemengd: sommigen denken dat de AED’s wel 

moeten blijven, sommigen niet, want er zijn AED’s bij de brandweer, de Voetbal, het 

gezondheidscentrum en Hotel Gaasterland. Het verdwijnen zou dan alleen een 

probleem geven in Mirns. Ook word gesuggereerd met de andere AED bezitters te 

overleggen. Wordt vervolgd. 

e. Op ‘e Hichte 

Het Bestuur van BMR heeft de redactie overgenomen nadat in mei de vorige redactie 

aankondigde op te stappen. We hebben inmiddels een zomereditie gemaakt. Het 

blad is opgefrist met meer kleur, adverteerders zijn geworven en we hebben ons 

beleid vermeld in de krant. Het bestuur herhaalt de oproep, om als correspondent 

mee te doen, of desgewenst zelfs als lid van de redactie.  

Tryntsje brengt naar voren dat een onafhankelijke redactie haar voorkeur verdient, 

maar verbindt daar voorwaarden aan. Er ontspint zich een discussie, waarbij 

verschillende inzichten en meningen bestaan. Iemand vraagt naar bemiddeling. Het 

bestuur is ontvankelijk voor iedereen die met ze wil praten. Een bemiddeling roept 

de vraag op wat dat precies inhoudt en waar dat toe moet leiden. Theo Andreae 

werpt zich op om een bemiddelende rol te spelen.  Wordt vervolgd. 

 

8. Rondvraag 

a. Een lid uit Mirns vraagt met veel nadruk om het fietspad tussen Rijs en Mirns te 

verbeteren. Het is te smal te bochtig en te hobbelig. De combinatie van bochten en 

bruggetjes is gevaarlijk. 

b. Herman brengt opnieuw het Pypke onder de aandacht. Er dreigt verzakking. Project 

ERG zal dit verder behandelen.  

c. Als tweede punt brengt hij het verdwijnen van de Picnicktafel (niet ver van de 

Veronica-boerderij) ter sprake. Deze zou terug moeten komen. 

d. Over het project van de nieuwe ontsluitingsweg van de Burde wordt door de 

Dorpencoördinator toegelicht dat de status is dat de noodzaak en haalbaarheid nu 

projectmatig wordt onderzocht. Het belang van rekening houden met fietsers en 

voetgangers wordt door het bestuur benadrukt. 
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e. Gevraagd wordt ook waarom er op de weg naar Mirns geen strepen staan. Dit is een 

vraag voor de gemeente. 

Leefbaarheid in de dorpen door Theo Andreae 

Vervolgens wordt het woord gegeven aan Directeur Theo Andreae van Doarpswurk. Hij geeft een 

boeiend betoog over de hulp die Doarpswurk kan bieden, maar vooral ook het belang van initiatieven 

en aanpak door inwoners zelf. 

 

Bestuur BMR 


