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4 juli jl. was een belangrijke dag voor DORPSHULP. Tijdens een drukbezochte 
bijeenkomst in De Gearte konden aanwezigen namelijk stemmen over en input 
leveren voor dit initiatief. De opkomst was geweldig; de uitkomst overduidelijk… 
we gaan verder met de oprichting van DORPSHULP!   
Uiteraard was er veel voorwerk gedaan voordat de initiatiefgroep toe was aan het 
organiseren van deze bijeenkomst. Eerst natuurlijk plannen maken en schrijven. 
Daarna de dorpen in om een peiling te houden onder de bewoners. Deze 
bewonerspeiling werd in samenwerking met Miks Welzijn uitgevoerd om er achter te 
komen hoe we nu naar elkaar omkijken en wat de bereidheid tot hulp is. Tijdens deze 
peiling werden 833 adressen bezocht, 416 mensen werden aan de deur gesproken en 
78 dorpsgenoten namen deel aan in totaal 11 huiskamergesprekken.  
Tijdens de bijeenkomst op 4 juli werd aan de hand van twee presentaties stil gestaan 
bij enerzijds de aanleiding tot dit initiatief en anderzijds de uitkomsten van de 
bewonerspeiling. Daarna konden de aanwezigen stemmen over het vervolg van 
DORPSHULP. De uitkomst was overduidelijk; er is veel behoefte aan dit initatief! Van 
de 76 aanwezigen stemden 63 ‘ja’, 2 ‘nee’ en 11 onthielden zich van stemming. Ook 
waren er 13 machtigingen afgegeven voor een ‘ja’, dus uiteindelijk kwam de teller uit op 
76 ‘ja’-stemmers. De voorstanders van DORPSHULP zijn door het meedoen aan de 
stemming meteen aspirantlid geworden (kosten €5,--).  
Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen vervolgens om input voor het vervolg 
gevraagd. In groepen werd gediscussieerd over welke diensten en activiteiten 
DORPSHULP als eerste zou moeten oppakken. De uitkomsten werden aan elkaar 
gepresenteerd en toegelicht (samenvatting zie foto).  
Voordat er nu daadwerkelijk een “Coöperatieve Vereniging DORPSHULP” is opgericht, 
zal nog een aantal stappen moeten worden genomen. De initiatiefgroep komt half 
september weer bij elkaar en praat dan verder over de concept statuten en het 
voorlopig bestuur. Andere onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: 
 

 Welke hulp gaan wij al eerste aanpakken (input aanwezigen bijeenkomst 4 juli) 

 Hoe betrekken wij de leden bij DORPSHULP en regelen we de communicatie 

 Hoe organiseren wij één en ander (kantoor, telefoon, ledenadministratie, 

financiën) 

 Gaan wij een Duo fiets aanschaffen? Subsidie aanvragen? 

Kortom, er is nog veel werk aan de winkel voor de initiatiefgroep. Als DORPSHULP 
eenmaal is opgericht en de organisatie contactgegevens en een bankrekening heeft, 
dan kunnen toegezegde subsidies worden overgemaakt en gebruikt en de eerste 
contributies worden geïnd. 
Overigens, iedereen is welkom als lid bij DORPSHULP. Heb je 4 juli gemist en wil 
alsnog lid willen worden? Mail dan naar bboehle@ziggo.nl of bel 0514-850230. 
 

 

Volmondig ‘ja’ voor oprichting DORPSHULP 
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Succes project Centrum 

  

€ 146.000 voor Bakhuizen in begroting 2018 van 

gemeente  
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat Bakhuizen in de kadernota van de 
gemeente stond met onderdelen van het project Centrum. Vlak voor de 
zomervakantie werd door de gemeenteraad een klap gegeven op de begroting 
van 2018 met daarin een mooi bedrag van € 146.000 voor Bakhuizen. Verder is er 
hard gewerkt aan het definitief  maken van een startnotitie.  
De gemeenteraad heeft het beschikbaar stellen van  € 146.000 voor een dorpsplein bij 
de kerk goedgekeurd en het bedrag is hiermee dus opgenomen in de begroting voor 
2018. Hieruit blijkt dat het echt een goed idee en plan is en dat de gemeenteraad dat 
weet te waarderen. Dit motiveert de projectgroep enorm en helpt om te blijven denken 
in kansen en mogelijkheden om zo meer mogelijk te maken voor ons dorp.   
Ook heeft de projectgroep hard gewerkt aan de startnotitie "Het dorp een centrum 
geven". Deze is nu klaar en hierin staat wat er moet gebeuren om het dorp een 
aantrekkelijk en levendig centrum te geven. De belangrijkste punten uit de startnotitie 
zijn:  
1. Een nieuwe Gearte met een integraal kind centrum (incl. basisschool), dorpshuis, 

sporthal, gezondheidszorg en ontmoetingsplek onder één dak; 
2. Voor oudere bewoners in het centrum woningen bouwen waarin zij langer 

zelfstandig kunnen blijven wonen; 
3. Een dorpsplein bij de kerk; 
4. Een terras bij de supermarkt; 
5. Het centrum mooier maken; 
6. De door dit plan vrijkomende locaties buiten het centrum benutten voor 

woningbouw voor starters en jonge gezinnen. 
Als u een verzoek per mail stuurt naar Ruud van den Berg (ruud@rvdb.org) dan krijgt u 
de startnotitie digitaal toegestuurd.  
Na de zomer worden de zes onderdelen verder uitgewerkt. Dat kan natuurlijk niet 
allemaal tegelijk, daarom wordt eerst een plan van aanpak gemaakt met een planning. 
Alles bij elkaar is het een grote klus, waarbij we graag een beroep doen op mensen uit 
het dorp die ons hierbij willen helpen. Als u denkt: dit vind ik leuk, of dit vind ik 
belangrijk, of daar heb ik ervaring mee, dan kunt u zich aanmelden bij Ruud van den 
Berg via ruud@rvdb.org. 
 
  
 
 

 
 

Projectgroep Entrees, Routes en Groen (ERG) 

pakt door  
De projectgroep Entrees, Routes en Groen (ERG) had al geruime tijd behoefte 
aan extra mankracht om ideeën en plannen verder door te kunnen pakken. 
Inmiddels is er wat versterking en heeft de groep in mei een keuze gemaakt voor 
enkele deelprojecten die nu verder worden opgepakt.  
Ook binnen de groep ERG ontstonden vanaf de start vele ideeën die verder uitgewerkt 
en opgepakt konden worden. U heeft hierover in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen. 
Echter, er zijn natuurlijk wel mensen nodig die dit kunnen en willen. Nu de projectgroep 
meer enthousiastelingen aan boord heeft, is er in mei een keuze gemaakt uit alle 
eerste ideeën zodat één en ander verder uitgewerkt en opgepakt kan worden.  
Wytlânspaed om dit te bespreken. De volgende stap is een gesprek met andere 
belanghebbenden en daarna volgt uiteraard een overleg met de gemeente. 
 
 

 
 

Vervolg project ERG 
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De volgende deelprojecten zijn gekozen:  
 

 Wytlânspaed in ere herstellen  
Het idee is om het huidige pad om te vormen naar een zandpad zoals het vroeg 
was. Ook is de wens om het pad verkeersluw te maken en is goed onderhoud 
noodzakelijk. Op 1 augustus jl. is er een bijeenkomst geweest met aanwonenden 
van het Wytlânspaed om dit te bespreken. De volgende stap is een gesprek met 
andere belanghebbenden en daarna volgt uiteraard een overleg met de gemeente. 

 Rysterdyk/Wytlânspaed 
Bakhuizen ligt in een schitterende omgeving waar mooi gewandeld en gefietst kan 
worden. Binnen dit deelproject is de wens om het Wytlânspaed door te trekken 
naar de Smitsleane, dus parallel aan de Rysterdyk. De picknickplek nabij de 
kruising Rysterdyk-Smitsleane kan na een upgrade een mooie startplek zijn voor 
wandelaars en andere weggebruikers (m.u.v. auto’s uiteraard). Men kan dan veilig 
langs de Rysterdyk richting het dorp wandelen en/of fietsen en zo kunnen we 
rond en door Bakhuizen een mooie route vorm geven.  
Ook wil de projectgroep de mogelijkheid voor een fietspad vanaf Wytlânspaed 
langs Rysterdyk richting dorp onderzoeken. Er zijn verschillende opties, die nog 
nader onderzocht worden. Voor het uitwerken van deze ideeën is er contact 
opgenomen met de NHL te Leeuwarden. Studenten kunnen wellicht helpen met 
de uitwerking van de verschillende opties. Een mooi leertraject voor deze 
jongeren en daarnaast extra hulp voor de projectgroep; zo slaan we twee vliegen 
in één klap! 

 Wegwijsborden e.d. in het dorp 
De bewegwijzering in het dorp lijkt niet te voldoen, met name voor toeristen en 
verkeer van elders. De projectgroep wil eerst een goede inventarisatie doen van 
de huidige situatie en vervolgens de ideeën formuleren ter verbetering.  

Overigens, naast bovenstaande deelprojecten heeft de projectgroep ook nog het idee 
om de wens naar fietspaden langs de Breelenswei en Smitsleane weer op te pakken. 
En mocht u denken na het lezen van dit stukje… Ik help ook graag mee  aan deze 
plannen… u bent van harte welkom en kunt zich melden bij Wink Blomsma via 
wblomsma074@gmail.com of 06 54986718.  
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