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Op vrijdagmiddag 3 november jl kwamen burgemeester Veenstra en vele 
gemeenteraadsleden naar de Gearte om zich enerzijds te laten informeren over 
alle projecten binnen Better Bakhuzen en anderzijds in gesprek te gaan over de 
kansen en uitdagingen die het traject Better Bakhuzen met zich mee brengt voor 
het dorp, maar ook voor gemeente De Fryske Marren.  
Wink Blomsma, voorzitter van dorpsbelang BMR, opende de bijeenkomst en heette alle 
aanwezigen van harte welkom. Daarna legde Tryntsje Stienstra, voorzitter COBB 
(Coördinatie-overleg Better Bakhuzen) uit hoe het traject Better Bakhuzen tot stand is 
gekomen en wat we als dorp hiermee willen bewerkstelligen en waarom. Vervolgens 
werden de verschillende projecten toegelicht. Bram Boehlé nam het project Sociaal 
Econonomische Leefbaarheid en onderliggende initiatieven voor zijn rekening; Wink 
Blomsma het project Entrees, Routes en Groen met de bijbehorende plannen en 
Tryntsje vertelde meer over Centrum.  
Na deze presentaties en een heerlijke kop koffie met versnapering werd met de 
burgemeester en raadsleden gesproken over de kansen en uitdagingen die het traject 
Better Bakhuzen met zich meebrengt. De overheid vindt het zeer belangrijk dat 
plannen en initiatieven vanuit de maatschappij zelf worden bedacht en ontwikkeld. Het 
woord ‘participatiesamenleving’ valt zowel landelijk als regionaal vaak. Better 
Bakhuzen vindt ook dat wij als dorpsbewoners, onze eigen leefomgeving en behoeftes 
het beste kennen en ziet het project Better Bakhuzen als de vleesgeworden 
burgerparticipatie. 
Echter, waar begint dan zo’n ‘participatiesamenleving’ en waar houdt het op? Welke rol 
vervult de gemeente wel of niet en vanaf waar wordt daadwerkelijk meegedacht, 
meegewerkt en gefinancierd? Het dorp kan het namelijk niet alleen, want ook veel 
speelt zich af in de openbare ruimte. Dit werd een zeer interessante en open discussie 
die iedereen vele goede en mooie inzichten gaf.  
We realiseren het ons niet altijd, maar weet dat we met Better Bakhuzen echt goed op 
weg zijn voor ons dorp en voorlopen op vele dorpen om ons heen. De aanwezige 
raadsleden bevestigden dit ook tijdens de bijeenkomst. We houden ze regelmatig op 
de hoogte met een nieuwsbrief, maar een toelichting tijdens een samenzijn geeft 
natuurlijk een nog beter beeld.  
Dit betekent ook dat we samen met de gemeente op zoek moeten naar een 
daadkrachtige samenwerking zodat mooie en goed doordachte initiatieven samen vlot 
verder worden gebracht. Als Better Bakhuzen hebben we zeker het idee dat we hier 
samen met de gemeente nog verder over door zullen praten. 
Tryntsje over de bijeenkomst: ‘Ik wie tige bliid dat de boargemaster en riedsleden nei 
Bakhuzen kamen om mear te hearren oer Better Bakhuzen. As doarp pakke wy in hiel 
soad moaie ynisjativen op yn Better Bakhuzen, mar in goeie gearwurking mei ús 
gemeente is hiel wichtich om de krekte stappen meitsje te kinnen. It is dan fijn as wy 
iepen yn gesprek kinne sadat wy mei elkoar de projecten yn Better Bakhuzen goed 
oppakke kinne.’ 
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DORPSHULP een feit 

  

Oprichting DORPSHULP nu een feit  

Nadat een compleet bestuur is gevormd en de statuten zijn goedgekeurd, is  
DORPSHULP ingeschreven bij KvK en daarmee nu officieel opgericht. Een 
prachtig initiatief dat door actieve dorpsgenoten van de grond is getrokken en 
waarmee vele dorpsgenoten in Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum hun voordeel 
kunnen doen. 
Het bestuur van DORPSHULP bestaat uit Bram Boehlé (voorzitter), Sietze de Boer 
(penningmeester), Erna Spier (secretaris), Ina Gerrits (lid), Ilse Vessies (lid) en Wink 
Blomsma (lid). Dit bestuur maakt onderdeel uit van het volledige team van 11 mensen 
dat DORPSHULP verder zal vormgeven.  
Er is inmiddels een start gemaakt met het voeren van gesprekken met belangrijke 
partijen en organisaties die actief zijn op vergelijkbaar gebied, zodat er in geen geval 
dubbel werk wordt gedaan en men actief kan doorverwijzen naar elkaar. Uiteraard 
wordt er ook een gesprek gepland met de leden om verder om hulp vraag en hulp 
aanbod in kaart te brengen. 
Inmiddels is duidelijk dat de aanschaf van de duofiets gaat lukken, want door een 
belangrijke financiële bijdrage van de Lionsclub Balk Tusken Mar en Klif kan deze door 
DORPSHULP worden aangeschaft. Super, want nu kunnen vele dorpsgenoten 
komende zomer samen fietsend genieten van onze prachtige omgeving! 
Nu de oprichting van DORPSHULP een feit is en de organisatie zelf de communicatie 
oppakt richting haar leden en potentiële leden, zal dit de laatste keer zijn dat u vanuit 
Better Bakhuzen op de hoogte wordt gehouden.   
Overigens, mocht u zich nog niet aangemeld hebben als lid… iedereen is welkom bij 
DORPSHULP. Wilt u alsnog lid worden neem dan contact op met de secretaris via 
mailadres dorpshulpbmrh@gmail.com.   
 
 
  
 
 

 
 

Centrum verder met uitwerken plannen 
Nu bekend is dat er voor één van onze plannen binnen het project Centrum € 
146.000 opgenomen is in de begroting van 2018 van de Fryske Marren, zal het 
idee van een plein bij de kerk nader uitgewerkt worden in een concreet plan van 
aanpak. Hiervoor is onlangs ook gesproken met twee ambtenaren van de 
gemeente, die een bezoek brachten aan Bakhuizen.  
Tryntsje Stienstra en Lieuwe Zijlstra spraken kort geleden af met twee ambtenaren van 
de gemeente om te overleggen hoe het  het eerste plan over een mooi plein bij de kerk 
/ het Plantsoen in de tijd is veranderd. Het blijkt dat in het overleg met deelnemers aan 
Better Bakhuzen en andere betrokkenen de plannen steeds mooier en beter worden. 
Het is van belang de gemeente hiervan op de hoogte te houden.  
Het mooie is ook dat dit kan met Better Bakhuzen. Ideeën en verbeteringen van het 
oorspronkelijke plan vanuit het dorp zelf, worden serieus genomen. Zelfs als dat het 
uitwerken van het plein-plan wat ingewikkelder maakt. De insteek is, dat als we het 
doen, we het ook goed moeten doen! 
De projectgroep Centrum is natuurlijk super trots en blij dat we op deze manier echt 
aan de slag kunnen om ons dorp daadwerkelijk meer een centrum te geven. Zodra één 
en ander nog wat concreter is uitgewerkt, zullen omwonenden en overige 
dorpsgenoten uiteraard uitgebreider geïnformeerd worden. 

 
 

Vervolg project Centrum 
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Binnen SEL worden ook een paar initiatieven opgepakt om toe te werken naar 
een duurzamer Bakhuizen. Dit zijn de projecten ‘zonneweide’ en ‘Buurkracht’. De 
één richt zich op het opwekken van zonne-energie; het andere op 
energiebesparing.  
Voor een zogenaamde ‘zonneweide’ worden de mogelijkheden onderzocht voor het 
plaatsen van vele zonnepanelen op het afgekeurde trainingsveld van de voetbal. Dit is 
nu een braakliggend terrein en daardoor wellicht geschikt als locatie zodat we 
alternatieve energie kunnen opwekken voor meerdere huishoudens. Inmiddels is een 
aantal verkennende gesprekken gevoerd en wordt gewerkt aan een business case. 
Daarnaast wordt uitgezocht en overlegd hoe het precies zit met bestemmingen en 
vergunningen e.d.  
Buurkracht is een maatschappelijk initiatief van netwerkbedrijf Enexis Groep en werkt 
samen met partners zoals Milieu Centraal, provincies, HIER, Nudge, universiteiten, 
hogescholen en netwerkbedrijven. De medewerkers van deze groep helpen om 
energie te besparen in dorpen en buurten. Vanuit SEL is contact gelegd en hebben we 
de beschikking gekregen over een warmtecamera waarmee eerst 10 geselecteerde 
woningen onder de loep worden genomen. Met deze camera krijgt de bewoner goed 
zicht op waar in de woning winst te behalen is met betrekking tot energiebesparing 
zodat je gericht aan de slag kan met energiebesparende maatregelen. Neem ook maar 
eens een kijkje op www.buurkracht.nl en www.buurkracht.nl/buurten/bakhuizen. 

 

Duurzamer Bakhuizen 

Projectgroep ERG verder met de verschillende 

deelprojecten 
De projectgroep Entrees, Routes en Groen heeft een vijftal deelprojecten 
geformuleerd waaraan gewerkt wordt. Inmiddels zijn er voor een paar 
deelprojecten weer wat stappen gezet.       
Voor het Wytlânspaed heeft de groep de wens om dit weer in oorspronkelijke staat te 
herstellen. Het accent heeft tot nu toe gelegen op een zorgvuldige consultatie van 
aanwonenden en andere frequente gebruikers.  Alle opmerkingen en aanvullingen uit 
deze gesprekken zijn inmiddels opgenomen in plan hoe het Wytlânspaed naar ons idee 
opgeknapt moet worden. De volgende stap is om dit plan met deskundigen van de 
gemeente te bespreken.   
De projectgroep constateerde ook dat de bewegwijzering in het dorp niet voldoet voor 
met name toeristen en verkeer van buiten het dorp. De projectgroep heeft inmiddels 
een goede inventarisatie van de huidige situatie gedaan en gaat nu verder met een 
uitwerking van de gewenste situatie. 

Jeugd in Bakhuizen ook betrekken 
Het Coördinatieteam Better Bakhuzen (COBB) wil heel graag dat ook jonge inwoners 
van Bakhuizen betrokken zijn bij Better Bakhuzen en de verschillende projecten. 
Samen met jeugdwerker Rob van der Holst is er daarom kort geleden een gesprek 
geweest in het Swalkershûs met een viertal jonge Bakhústers.  
De projecten van Better Bakhuzen zijn hierin uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er met 
elkaar gesproken over de wens dat ook jongeren een visie geven op de gewenste 
toekomst van Bakhuizen. Er is in ieder geval afgesproken dat zij alsnog de enquête 
over werken en wonen invullen, waarbij zo veel mogelijk jongeren betrokken zullen 
worden. Als COBB hopen we dat er een structureel platform ontstaat voor input van 
jonge mensen in Bakhuizen.   

Op naar een duurzaam Bakhuizen 

http://www.buurkracht.nl/
http://www.buurkracht.nl/buurten/bakhuizen

