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Maandag 1 mei jl. organiseerde het Coördinatieteam Better Bakhuzen wederom 
een bijeenkomst voor alle dorpsgenoten om iedereen bij te praten, maar juist ook 
om met elkaar in gesprek te gaan over alle projecten.  Website, Facebook, 
posters en flyers werden ingezet om iedereen uit te nodigen. De opkomst was 
geweldig: ruim 100 geïnteresseerde Bakhústers kwamen naar de Gearte en 
dachten mee over een nog better Bakhuzen. 
Vorig jaar werd het programma Better Bakhuzen voor het gehele dorp afgetrapt. Het 
doel, de uitdaging en de vier onderliggende projecten werden gepresenteerd. En alle 
aanvullende ideeën van die avond werden afgelopen jaar meegenomen in de vier 
opgerichte projectgroepen. Er werd uit de projectgroepen een Coördinatieteam Better 
Bakhuzen (COBB) opgericht dat maandelijks bijeen komt.  
Na ruim een jaar vond het COBB het hoog tijd om wederom een bijeenkomst te 
organiseren en bij te praten over dit mooie traject voor ons dorp. En blijkbaar vonden 
vele dorpsgenoten het ook belangrijk, want er waren ruim 100 mensen aanwezig.  Aan 
Tryntsje Stienstra, voorzitter van het COBB, daarom de eer om de avond te openen, in 
vogelvlucht de projecten toe te lichten en de avond verder te begeleiden.  
Tryntsje over de avond: “Ik wie sá benijd hoefolle minsken der komme soene! Wy, de 
projectteam-leden, meitsje al mear as in jier de meast prachtige plannen mei elkoar. 
We komme muoilikheden tsjin, oerwinne dy, hawwe soms ta-fallers en leare hoe’t 
oaren yn Nederlân ek mei allegearre goede plannen dwaande binne. Dus foar ús libbet 
it wol. Mar libbet it wol by de minsken? No, de opkomst wie grut, de minsken wiene 
ynteresearre en der wiene útgebreide gesprekken by de ferskillende ûnderdielen fan de 
projekten. Eins wiene alle reaksjes posityf. En de projectgroep Entrees, Routes en 
Groen, dêr’t de gang wat út wie, hat gelokkich twa nije minsken der by. Ús doel wie: 
ynformaasje jaan en dêr kommentaar op krije, it plan libbend hâlde yn it doarp en 
minsken entûsjasmearje. Hielendal slagge! No kinne we mei noch mear nocht, wille en 
oertsjûging fjirder!” 
Na het plenaire gedeelte in de zaal konden alle aanwezigen zelf langs gaan bij de 
verschillende projecten en initiatieven om zich te laten informeren en suggesties en 
ideeën toe te voegen. Deze opzet maakte dat het een gemoedelijke, open en 
constructieve bijeenkomst werd. Dat vond ook Klaas Knobbe, dorpencoördinator van 
de gemeente Fryske Marren. Klaas is als dorpencoördinator een belangrijke schakel 
tussen ons dorp en de gemeente. Ook is hij iedere maand een vaste waarde in de 
vergadering van het Coördinatieteam Better Bakhuzen.  
Klaas Knobbe vertelt: “Als Bakhuizen kunnen jullie heel trots zijn op Better Bakhuzen! 
Het is een traject dat echt vanuit de gemeenschap komt en ook door de gemeenschap 
wordt getrokken en gedragen; wij als gemeente pakken veel meer een faciliterende rol 
en denken mee en zo hoort het ook. Bakhuizen is met Better Bakhuzen voor zowel 
gemeente als provincie een voorbeeld en daar mogen de Bakhústers zeker trots op 
zijn! We volgen Bakhuizen op de voet en jullie zijn een veel genoemd voorbeeld voor 
andere dorpen in onze gemeente.” 
Rein Molenaar was ook één van de vele aanwezigen. “Ik wie hiel benijd wat de plannen 
binne foar Bakhuzen en woe dus graach efkes nei de Gearte. Ik fûn benammen de 
plannen foar de wenningen foar âlderen nijsgjirrich om te sjen en te hjearren.” 
Als Coördinatieteam Better Bakhuzen kijken we terug op een zeer geslaagde avond en 
gaan met veel energie verder met alle projecten en plannen. Natuurlijk realiseren wij 
ons dat er ook plannen bij zitten die de lange adem vergen en heel ambitieus zijn. Maar 
als we met zijn allen de schouders eronder zetten, dan moet ook dat zeker lukken! 

Veel Bakhúster praten bij over Better Bakhuzen 
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Ja of nee?voorstellen 

Dinsdag 4 juli zal Bakhuizen met elkaar deze vraag beantwoorden tijdens een 
bijeenkomst in de Gearte. Na een belangrijke periode waarin veel gesprekken 
zijn gevoerd en inzicht is gekregen in behoeften, wensen en bijdragen wordt het 
tijd om met elkaar te bepalen hoe we verder gaan.   
De overheid bezuinigt fors op de zorg en tegelijkertijd worden we met z’n allen steeds 
ouder; de zorgvraag neemt toe. Ouderen, willen of moeten zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Maar hoe moet dat wanneer je afhankelijk bent van zorg? Een 
coöperatie zoals ‘DORPSHULP’ kan een oplossing bieden. 
De afgelopen periode is er een behoeftepeiling gedaan naar een mogelijke oprichting 
van een coöperatie ‘DORPSHULP’ in Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum. Er zijn vele 
dorpsbewoners deur aan deur gesproken; daarnaast zijn er vele huiskamer-
gesprekken georganiseerd om verder in gesprek te gaan.  
Tijdens de bijeenkomst op 4 juli aanstaande zullen de resultaten van deze 
gesprekken gepresenteerd worden. Daarvoor wordt er ook nog even uitleg gegeven 
over de exacte bedoeling van ‘DORPSHULP’, zodat ook mensen die in het eerdere 
traject niet gesproken en wel geïnteresseerd zijn de juiste informatie krijgen.  
Er zal tevens een beeld worden geschetst over het vervolg, waarbij inbreng van de 
aanwezigen zal worden gevraagd om uiteindelijk een belangrijke vraag met elkaar te 
beantwoorden… ‘Gaan we over tot het oprichten van ‘DORPSHULP’ ja of nee? 
Daarover zal worden gestemd! Ook u bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.  
 
Wanneer:  Dinsdag 4 juli a.s.  
Aanvang:  19.30 uur 
Waar:   Gearte in Bakhuizen 
   
 
 
 

Door met oprichting van ‘DORPSHULP’? 

  

  

Kadernota 

FNP riedsfraksje op besite yn Bakhuzen  
Het Coördinatieteam Better Bakhuzen (COBB) houdt u regelmatig op de hoogte via 
deze nieuwsbrief. Ook de gemeenteraad is één van de ontvangers. Als COBB vonden 
we het mooi om te zien dat een raadslid van CDA aanwezig bij onze dorpsbijeenkomst 
op 1 mei jl.  
De FNP riedsfraksje kon helaas niet aanwezig zijn, maar zij hebben een aparte 
afspraak ingepland met het COBB om zich te laten informeren en in gesprek te gaan. 
Dit is gepland op 2 juni.  
 
 

 
 

Bakhuizen twee keer in kadernota gemeente 
De Fryske Marren sluit het jaar 2016 af met een positief saldo. Het college 
presenteerde onlangs de jaarrekening 2016 en de kadernota 2017 en stelt hierin een 
aantal investeringen voor aan de gemeenteraad. Kwaliteit van de omgeving, de 
zorgtaak en klantgerichtheid staan bij deze keuzes voorop. Zo is er ruimte om te 
investeren in wegen, groen, samenleving, voorzieningen en duurzaamheid.  
De kadernota 2017 is een eerste richting voor de uiteindelijke begroting van 2018 en 
dus de uitgaven van de gemeente. Daarom extra mooi om de naam van ons mooie 
dorp twee keer terug te lezen in dit document!  
Dit betekent zeker nog niet dat er ook een financiering voor plannen los komt, maar het 
is een eerste stap. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als onze projecten vanuit de 
gemeente ook een financiële steun in de rug krijgen, zodat we een stap naar uitvoering 
van goede plannen kunnen maken.  
 
 

 
 


