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Projectgroep SEL door als verschillende
projecten
Nu een groep dorpsgenoten volop bezig is met de oprichting van Dorpshulp, een
andere groep plannen uitgewerkt heeft op het gebied van verduurzaming en
werkgelegenheid opgepakt wordt door Dorpsbelang is besloten om de
overkoepelende projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) op te
heffen.
Want, vergaderen om het vergaderen is natuurlijk niet de bedoeling. Vanuit de
projectgroep SEL zijn inmiddels mooie concrete initiatieven uitgewerkt en opgepakt. Dit
zijn Dorpshulp en het project Verduurzaming. Enthousiaste dorpsgenoten steken hier
veel tijd en energie in. Leden van de projectgroep SEL hebben nu een actieve rol in
deze projecten; het is daarom niet meer nodig om een overkoepelende projectgroep in
stand te houden. Overigens, het deelproject “houdbaarheid verenigingen” is gestopt
vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de verenigingen..

Plannen nieuwe plein steeds concreter
Contact:
betterbakhuzen@
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Voor de projectgroep Centrum is het project met betrekking tot het nieuwe plein
een belangrijke prioriteit. In de begroting van de gemeente is hiervoor immers €
149.000 gereserveerd en daar kunnen we iets heel moois mee maken in onze
dorpskern.
Tryntsje Stienstra en Ruud van den Berg, kartrekkers van dit mooie project, hebben
een eerste gesprek gehad met Ceciel Oud en Piet Loonstra van de gemeente. Ceciel
Oud is stedenbouwkundige, zij zal tekeningen maken. Piet Loonstra is
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. In april worden de eerste tekeningen
verwacht, zodat we wat hebben om over te praten. De planning is dat de plannen in
2018 helemaal gereed en akkoord zijn en dat we in 2019 over kunnen gaan tot
uitvoering.
Uiteraard zorgen de Bakhústers ervoor dat de aanwonenden en andere direct
belanghebbenden in de beginfase al geïnformeerd en betrokken worden. Het is de
bedoeling dat we door eenieders inbreng het meest mooie, uitnodigende en functionele
plein krijgen wat mogelijk is. Het nieuwe plein wordt ook besproken op de volgende
Byprate-oer-Better-Bakhuzen-bijeenkomst die gepland staat op 24 september
aanstaande. Dus bent u geïnteresseerd, noteer deze datum dan alvast in uw agenda.
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Plan verduurzaming Bakhuizen ligt bij
gemeente
De dorpsgenoten die zich inzetten voor verduurzaming van ons dorp hebben het
plan van de zonneweide uitgewerkt. Het concept plan ligt nu bij de gemeente
zodat het een fase verder gebracht kan worden.
Deze zogenaamde zonneweide is uiteraard niet bedoeld om lekker op een handdoekje
te liggen zonnen… Nee, zeker niet! Het is juist de bedoeling dat op deze zonneweide
zonnepanelen worden geplaatst zodat we hiermee wel 30% van de
elektriciteitsbehoefte van Bakhuizen zelf kunnen opwekken. Dat zou heel mooi zijn,
want zo dragen we als dorp ook bij aan een beter milieu; voor onszelf en voor onze
jeugd. De zonneweide is gepland op het afgekeurde trainingsveld van de voetbal. Het
concept plan ligt nu bij de gemeente, zodat het kan worden getoetst aan het inmiddels
ter visie liggende ontwerp beleidskader Sinnefjilden
https://www.defryskemarren.nl/publicaties/ter-inzage_42759/item/ontwerpbeleidskader-sinnefjilden_46285.html. Als dan blijkt dat het plan vergunning-technisch
en financieel haalbaar lijkt gaan de initiatiefnemers in overleg met de omgeving.

Aanpak Wytlânspaed klein stapje verder
De projectgroep ERG zet zich onder andere in voor de aanpak van het
Wytlânspaed. Dit mooie historische pad is namelijk dringend aan een
opknapbeurt toe. Nadat veel voorwerk is verricht en belanghebbenden zijn
gesproken, is nu de gemeente aan zet. De projectgroep ERG houdt uiteraard een
vinger aan de pols.
Door leden van de projectgroep ERG zijn de wensen voor de aanpak van het
Wytlânspaed inmiddels besproken met de gemeente. De gemeente heeft op haar beurt
een bedrijf gevraagd om de concrete mogelijkheden voor het Wytlânspaed op een rijtje
te zetten en ook te voorzien van een kostenplaatje, zodat goed beoordeeld kan worden
wat precies mogelijk en haalbaar is. De betrokken Bakhústers die zich hiermee bezig
houden, zullen uiteraard hierover contact houden met de betreffende ambtenaar zodat
het pad hopelijk binnen een afzienbare tijd aangepakt kan worden.

Verfraaiing drie entrees dorp middels nieuwe
bloembakken
Vanuit de gemeente is de mogelijkheid geboden om aan de slag te gaan met het
verfraaien van de entrees van het dorp door het plaatsen van bloembakken. Als
projectgroep ERG willen we hier heel graag gebruik van maken. Omdat hiervoor
ook inzet van dorpsgenoten nodig is, zijn meerdere buurtverenigingen benaderd.
De insteek van de projectgroep ERG is dat er bij alle drie entrees dezelfde
bloembakken geplaatst worden volgens een mooi ontwerp. De gemeente heeft hier
een ‘potje’ voor; dorpsbelang pakt de benodigde financiën op met de gemeente.
Dorpsgenoten worden gevraagd om het beetje onderhoud te regelen zoals water
geven; onkruid wieden e.d.
Niet alleen de buurtverenigingen waar de entrees binnen vallen zijn benaderd, maar
ook de buurtverenigingen die in de buurt van de entrees zitten zodat we een grotere
groep dorpsgenoten enthousiastmeren en mobiliseren voor mooiere entrees.

