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Dorpsbelang BMR

Algemene Ledenvergadering BMR
Datum: 27 maart 2017  

Tijd: 19.30 Plaats: De Gearte     

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen vorige vergadering d.d. 7 maart 2016.
3. Samenstelling bestuur:
  Vacature secretaris is vervuld.
  Penningmeester termijn loopt af.
  Penningmeester stelt zich herkiesbaar.
4. Financieel verslag 2016.
 a. Verslag van de kascommissie (Ina Gerrits en Hans Eiselin).
 b. Benoeming nieuwe kascommissie.
5. Activiteiten 2016: zie gepubliceerd jaaroverzicht.
6. Voortgang Better Bakhuzen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

--------------------------------  Pauze  ------------------------------

Presentaties
 1. Presentatie onderzoek van de RUG/Kenniscentrum Noorderruimte als onderdeel van Better  
  Bakhuzen door Bram Boehlé.

	 2.	 Presentatie	bewoners	initiatieven	(financiële	bijdrage	voor	inwoners	die	met	initiatieven	komen	voor	
  de Mienskip/Sociaal Domein).

Het bestuur:
Wink Blomsma, voorzitter  tel 06-54986718
Ruud v.d. Berg, secretaris  tel 06-11756058
Bram Boehlé,  penningmeester tel 0514-850230
Anne van der Zee (Rijs)  tel 06-40413830
Akke Brandenburg (Mirns)  tel 0514-581951

Aanwezig bestuur: Wink Blomsma, Bram Boehlé, Akke Brandenburg en Anne van der Zee.
Andere aanwezigen:  Dokter Dijkstra, Dorpen coördinator Klaas Knobbe, Wethouder Frans Veltman en vertegen-
woordigers van de politiek. Er zijn 39 personen aanwezig.
Afmeldingen:  Philip Fluitman

1.  Opening
Wink Blomsma opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de aanwezige raadsleden, de mede-
werkers van de gemeente en onze huisarts dokter Dijkstra. Akke Brandenburg heeft een opmerking over punt 4 van 
de	agenda:	hier	staat	het	financiële	verslag	van	2014,	dit	moet	2015	zijn.	De	agenda	wordt	verder	akkoord	bevonden.

2. Notulen vergadering d.d. 30 maart 2015
Er zijn geen op of aanmerkingen.
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3. Samenstelling bestuur
Er is nog steeds een vacature voor een secretaris en vertegenwoordiger bedrijven BMR.

4. Financieel verslag 2015
Bram Boehlé geeft toelichting op de cijfers. De kascommissie bestond dit jaar uit Karin van Wijk en Hans Eiselin.  Ze 
hebben de boeken bekeken en akkoord bevonden. Het bestuur krijgt hierbij decharge. Volgend jaar bestaat de kas-
commissie uit Hans Eiselin (2e keer) en Ina Gerrits (1e keer).

5. Activiteiten 2015
 a. Van het geschiedenisboek “Om it Heech hinne” is de eerste druk verkocht. Van de tweede druk zijn nog  
  exemplaren beschikbaar.  
 b. Het energie initiatief BEI loopt goed. Er zijn verschillende bijeenkomsten en op dit moment zijn er 11  
  personen die zich voor zonnepanelen op eigen dak hebben ingeschreven. Ook wordt er onderzoek gedaan  
  naar een zonneweide en zonnepanelen op bedrijfsdaken.
 c. Communicatie blijft erg belangrijk in onze dorpen. Ook de facebook pagina wordt druk bezocht. De gemeen 
  te heeft een website waar u informatie over onze gemeente kunt vinden. Er staat ook een nieuwsbrief op  
  deze site waarop u zich kunt abonneren. 
 d. In het jaaroverzicht staat 110 jaar Odulphuskerk maar dit moet zijn 100 jaar.  Het is een mooi jaar geweest  
  met allerlei bijeenkomsten .
 e. Het Pannaveldje wat achter de Nagelhoutlaan is gerealiseerd wordt op zaterdag 19 maart a.s. om 10.00  
  uur geopend. Hierbij  zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, waaronder  
  wethouder Frans Veltman, die de openingshandeling zal verrichten.
 f. Over het plaatsen van papiercontainers is nog geen besluit genomen. Er zal nog worden gesproken met de  
  vereniging die het papier nu zelf ophalen. Het bestuur meldt geen voorstander van papiercontainers te zijn. 

6. Better Bakhuizen 
Even een terugblik op de bijeenkomst 24 februari jl. Er waren meer dan 100 personen aanwezig. Na de inleiding kon 
men stilstaan bij verschillende items voor de verbetering van Bakhuizen. Er  konden stickers worden geplakt met ver-
beter/aandachtspunten. Er zijn er tussen de 400 en 500 geplakt. Met stemkastjes kon men aangeven waar de meeste 
prioriteit lag. Op nr. 1 staat de sociale leefbaarheid van ons dorp en op nr. 2 een betere uitstraling geven aan het 
centrum. Er hebben zich veel mensen opgegeven om op enigerlei wijze te helpen bij het realiseren van één van de 
projecten. Er was vanuit de media en tv Fryslân veel aandacht voor deze avond. Op 17 maart komt de projectgroep 
weer bij elkaar om de op- en aanmer-kingen te evalueren. 

7. Leden
Op dit moment heeft Dorpsbelang BMR 419 leden.

8. Rondvraag
Eerst krijgt dokter Dijkstra het woord om uitleg te geven over de dokterswacht. De WAGRO (waarnemersgroep) 
heeft gezorgd dat er voorlopig een huisartsenpost komt in Koudum. Deze situatie is ontstaan omdat  er ’s avonds en 
in het weekend minder beroep op de dienstdoende arts wordt gedaan. Ook al omdat verloskunde niet meer tot hun 
taken behoort. De ambulances zijn beter uitgerust en er hoeft  vaak geen arts bijgehaald te worden. Door de week 
van 18.00 uur t/m 23.30 uur en in het weekend zit er een arts in Koudum met een auto. Deze dienstdoende arts kan 
indien nodig bij u thuis komen. Er is afgesproken hier ruimhartig mee om te gaan maar blijf er zelf druk op zetten dat 
er iemand moet komen als jezelf niet in staat bent naar Koudum te gaan. Via telefoonnummer  0900 1127 112  worden 
de diensten centraal geregeld.  

Wim Gerrrits: er wordt in september gekeken naar aanleiding van het aantal aanvragen/meldingen of het in Koudum 
blijft of toch wordt verplaatst naar Sneek.  Hoe wordt dit  berekend? 
Dokter Dijkstra:  afgelopen jaren is de vraag ongeveer 20 x per weekend. Maar in de zomermaanden is dit het dub-
bele aantal.  
Anne van der Zee: er moet blijvend aandacht aan worden besteed via de media: de Balkstercourant, de Sneeker,  
de website en in Op é Hichte. 
Klaas Knobbe (onze dorpen coördinator) van de gemeente meldt dat er naar aanleiding van de vraag over het ver-
plaatsen van de speelattributen van de Havenstraat naar het Plantsoen  is gekeken maar dat dit niet haalbaar is. De 
speelwerktuigen zijn te groot. Wel is er een mogelijkheid om te ruilen met de attributen in Balk waar zo’n zelfde situatie 
zich voor doet. De gemeente is hier mee bezig. Wel moet hier nog geld voor worden vrijgemaakt. 
 Er zijn 4 dorpscoördinaten, de verenigingen vragen zich af bij wie ze moeten zijn als ze ergens mee zitten.  Zij kunnen 
rechtstreeks contact opnemen met de dorpen coördinator.
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Koos v.d. Meer: wanneer wordt er gebouwd op de Rijsterdijk en wat gaat het worden? In het verleden is er  toe-
gezegd dat er huurwoningen zouden worden gebouwd.  Blijkbaar is dit plan van tafel en komen er nu 2 vrijstaande 
woningen of 1 vrijstaand en 2 onder één kap. Kan de gemeente niet ingrijpen? 
Frans Veltman:  Er wel een woonvisie is maar de gemeente heeft weinig invloed op het beleid van de woningcorpo-
ratie.
Wink Blomsma: als Bakhuizen een beter imago krijgt komen er misschien ook meer inwoners. Op dit moment ver-
koopt de woningstichting de huurhuizen die vrij komen of gaan ze naar statushouders. BMR heeft hierin totaal geen 
zeggenschap.  Wonen ZWF anticipeert op dit moment op een mogelijke krimp van het aantal bewoners.

Koos v.d. Meer: door het nieuwe beleid van de gemeente overals gras aan te leggen komt er met het maaien gras 
op	de	weg	en	fietspaden.	Vooral	met	nat	weer,	kan	hier	aandacht	aan	besteed	worden?		Wanneer	beginnen	ze	met	
de rondweg om Hemelum?  Berichten duiden op een start in het voorjaar. Advies: volg de gemeente site van ZWF 
voor meer informatie.
Hans Eiselin: Jan Huisman was niet op de avond van Beter Bakhuizen. Heeft zich ook niet afgemeld.
Herman Melchers: er is wateroverlast achter de Simmen, volgens hem zijn de putten niet aangesloten. Het bruggetje 
langs de Skuniadyk kan glad zijn. Misschien gaas erover? 
Mink Heitjema: op de Skuniadyk wordt veel te hard gereden. Kan er geen rotonde komen? 
Bram Boehlé:  dit soort klachten moet men melden bij de gemeente. 
Klaas Knobbe: complimenten voor het verloop van de jaarwisseling  en voor alles wat het BMR doet. 

De voorzitter bedankt de gemeente voor hun hulp en inzet, noemt nog even 16 maart  ( de zorgcoöperatie) en 19 
maart ( opening speelveldje).   Hierna is het pauze.

Na de pauze  genieten we van een optreden van cabaretier Jacob Spoelstra. 

Inleiding
 
Het was een jaar waar de meeste energie ging zitten in de activiteiten over/
met/om Better Bakhuzen. Nu is dat geen project waarin je het ene jaar start 
en het volgende jaar het resultaat oplevert. Kortom wij zijn gestart in het najaar 
van 2015 en wij zijn nog even bezig. Het levert in ieder geval veel contacten 
met de gemeente en provincie.
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten.

De website van Bakhuizen, Mirns en Rijs
De website biedt steeds meer informatie over BMR.

Better Bakhuzen
In maart is er een Coördinatieteam Better Bakhuzen opgericht die er op toe 
ziet dat alle projecten de benodigde ondersteuning krijgen en mee helpt om de verschillende subsidies te verkrijgen. 
In	mei	was	er	een	evaluatieavond	waar	veel	Bakhusters	ideeën	hebben	aangedragen	voor	de	verschillende	projecten.
Tevens worden door nieuwsbrieven alle Better Bakhuzen-wetenswaardigheden gedeeld met het dorp.

Het rapport Better Bakhuzen is op 10 november door de voorzitter van het COBB overhandigt aan de vertegenwoor-
digers van gemeente, provincie en de woningcorporatie.

Op 1 mei 2017 is iedereen weer welkom in de Gearte om bij te praten over de voortgang van 
ons initiatief Better Bakhuzen.

BMR Energie Initiatief
Met behulp van de informatie uit het BMR Energie initiatief hebben weer een aantal inwoners een inzicht gekregen in 
het aanbod van zonnepanelenleveranciers en zijn zij in staat gesteld op een zorgvuldige wijze een keuze te maken.
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Glasvezel
Binnen de Fryske Marren is er een initiatief ontstaan genaamd DFMopGlas. Deze groep heeft als doelstelling om 
geïnteresseerden op snel internet (glasvezel) aan te sluiten. Dit is een onderwerp waar veel haken en ogen aan vast-
zitten. Dorpsbelang volgt de ontwikkelingen.

Zorg coöperatie
Er is veel werk gestoken in de voorbereiding voor het opzetten van een Zorg coöperatie. In de komende periode zal 
er een onderzoek worden gehouden naar de haalbaarheid van een Zorg coöperatie middels een enquête onder de 
inwoners van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs

Speelveldje het Plantsoen
In samenwerking met de gemeente, buurtvereniging 3in1 en Dorpsbelang zijn de voorbereidende werkzaamheden 
gemaakt en een subsidieaanvraag ingediend voor de verplaatsing van het speelveldje naar het Plantsoen. De ver-
plaatsing staat gepland voor voorjaar 2017.

Pannaveldje
Achter de Nagelhoutlaan bij de parkeerplaats voor de sportvelden is een speelveldje gerealiseerd, waar onze jeugd 
kan	voetballen,	basketballen	en	wat	maar	meer.	Er	wordt	al	veel	gebruik	van	gemaakt.	De	officiële	inhuldiging	vond	
plaats in juli en werd opgeluisterd met een roofvogelshow.

Omgevingsvisie
De gemeente heeft met geïnteresseerden gesproken over het herinrichten van de omgevingsvisie n.a.v. gewijzigde 
wetgeving. In 2017 volgen de vervolgsessies.

Projectencarrousel
Op 30 november werden alle Dorpsbelangen van de Fryske Marren in Joure in de gelegenheid gesteld om te laten 
zien	met	welke	projecten	zij	dit	jaar	bezig	zijn	geweest.	DorpsbelangBMR	toonde	er	een	film	over	de	activiteiten	rond	
het Pannaveldje en de aandacht die geschonken is aan het gedenkteken in Mirns. Tevens toonden wij het boek Om 
it Heech hinne en hadden wij een overzichtsfoto van de projectactiviteiten van Better Bakhuzen.

Milieustraat in Balk
Op verzoek van de gemeente hebben wij met andere plaatselijke belangen gesproken over het nut van een milieus-
traat in Balk. De gesprekken hebben er toe geleid dat in 2018 op een nieuwe locatie een milieustraat beschikbaar is 
voor Balk en omgeving.

Dokterswacht in Koudum
De dokterswacht in Koudum is helaas opgeheven. Dorpsbelang Koudum stelt alles in het werk om deze voorziening 
te herstellen. Wij volgen de ontwikkelingen.


