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Algemeen 
Stichting Berlikumer Belangen (SBB) heeft zich, net als in vele andere dorpsgemeenschappen, ten 
doel gesteld de belangen van de inwoners van Berltsum te behartigen. Het gaat hierbij dan 
voornamelijk om aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan: 
wonen, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen, verkeer en vervoer, werkgelegenheid en veiligheid. 
Het bestuur van SBB bestaat uit vrijwilligers en staat in dienst van het dorp. SBB treedt meestal op als 
schakel tussen onze dorpsgemeenschap en diverse (overheids)instanties. 
 
Vergaderingen 
SBB vergadert iedere eerste maandag van de maand. Voorafgaand aan de vergadering hebben wij 
een inloopspreekuur. Dit is het afgelopen jaar weer door diverse mensen bezocht met als 
onderwerpen afscheidskrant gemeente Menameradiel, waar SBB een bijdrage aan heeft geleverd, de 
Buorren, brand gebouw OpMaat en Bauck. Tijdens de vergadering komt meestal iemand van 
Undernimmend Berltsum Wier (UBW) om hun activiteiten te bespreken. Zo blijven UBW en SBB van 
elkaar op de hoogte. Vanaf eind 2017 is dit niet meer het geval. De communicatie zal vanaf nu via de 
voorzitters verlopen. Ook worden de activiteiten binnen de verschillende werkgroepen besproken. 
Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook nog vergaderingen met de federatie en de gemeente. 
Op 19 september hebben wij overleg gehad met de gemeente. Wij hebben het gehad over de 
verkeersveiligheid, hondenpoepafvalbakken, duidelijkheid over de aanwezigheid van brandkranen 
naar aanleiding van de brand aan de Mulseleane, de burgemeester gaat dit persoonlijk oppakken, en 
onderhoud groen. Op 30 oktober hebben wij overleg gehad met alle dorpsbelangen uit de gemeente 
als voorbereiding op het overleg met de gemeente. De volgende agendapunten zijn besproken:  hoe 
nu verder in de gemeente Waadhoeke, tiny houses, regiofunctie MFC Berltsum/Groene Kruis en 
busvervoer door de dorpen. Op 27 november hebben wij samen met de andere dorpsbelangen van 
de gemeente overleg gehad met de gemeente. De meeste agendapunten van 30 oktober zijn ook 
weer besproken.  Ook is nog besproken het onderhoud van het groen en de schelpenpaden, de 
komst van 120 arbeidsmigranten in Berltsum, rotonde Marsum, vaarweg Marsum en baggeren zijtak 
Van Harinxmakanaal bij Dronryp. 
 
Multifunctioneel centrum (MFC) 
Het jaar 2017 stond in het teken van het definitief maken van het ontwerp en het sluitend krijgen van 
de financiën. Het eerste is gelukt, het tweede liet nog even op zich wachten. Als stuurgroep hadden 
we gehoopt een en ander definitief rond te krijgen voor de gemeentelijke herindeling. Helaas is dit 
net niet gelukt. Waardoor wij als bestuur opnieuw te maken kregen met een vertragende factor. 
Immers het complete project moest worden overgedragen aan een nieuw bestuur en nieuwe 
behandelend ambtenaren. Inmiddels (maart 2018) zijn de financiën nagenoeg rond en zijn alle 
betrokkenen voldoende geïnformeerd. Wij verwachten dan ook dat wij de daadwerkelijke realisatie 
van het MFC in 2018 verder kunnen uitrollen en hopen te komen tot de uiteindelijke bouw in 2019. 
De stuurgroep wil hierbij alle vrijwilligers bedanken, vrijwilligers die met vol enthousiasme zich 
inzetten voor een prachtig mooi MFC. Binnenkort zal de naam, bedacht door de vrijwilligers bekend 
worden gemaakt. 
 
Hemmemapark 
De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Het bestuur 
van Stichting Hemmemapark is ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de 
cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. SBB geeft jaarlijks een bijdrage aan de 
Stichting Hemmemapark. Een overzicht van de activiteiten in 2017 staat op berlikum.com onder het 
kopje Recreatie/Cultuur, Hemmemapark, Jaaroverzicht activiteiten 2017.  
 
De Buorren 



Is in de loop van 2017 opgeknapt met nog een uitloop in 2018.  
 
Dorpsplein 
Het dorpsplein wordt volop gebruikt door de kermis, het kaatsen en de jeugd. 
 
Berltsum Actief 
Wil Berltsum toeristisch meer op de kaart zetten door onder andere een Top-locatie. Twee 
bestuursleden van SBB zitten in deze werkgroep. Deze werkgroep is aan het eind van 2017 
opgeheven. Top-locatie ijsbaan en communicatie 12e stad worden op een andere manier verder 
opgepakt. 
 
Jeugd 
Door de gemeente is er een subsidie toegezegd voor 1/3 deel van de kosten voor maximaal 3 
bankjes, de Berltsumer tuorkes. Voor het overige deel moet nog verder subsidie worden 
aangevraagd. 
 
Groen 
In deze werkgroep zitten 3 bestuursleden van SBB en nog 2 deskundigen op het gebied van groen. De 
gemeente houdt deze werkgroep op de hoogte van hun plannen en vraagt hun advies. 
 
Informatie 
In Op ‘e Roaster en op berlikum.com staat een keer per kwartaal nieuws van SBB. Zo kunt u op de 
hoogte blijven van de activiteiten van SBB. 
 
 
 
 


