JAARVERSLAG 2016
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 druk bezocht met als onderwerpen jongeren,
glasvezel in elk dorp, invulling voormalige locatie Lyts Libben, fietspad van Menaam naar Wier,
kennismaking met het beweegteam en het gebiedsteam van de gemeente en bomenkap. Verder
bezoek gehad van Enerzykooperaasje Berltsum-Wier met uitleg van hoe dit in elkaar zit, Stichting
Hemmemapark voor het bespreken van hun jaaroverzicht 2016, financieel overzicht 2015 en
begroting 2017 en Wonen Noordwest Friesland om elkaar te informeren. 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. 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 20 september hebben wij overleg gehad met de gemeente. Dit was een zeer positief overleg. Wij
hebben de actielijst behandeld en het gehad over de verkeersveiligheid en de buitengewoon
opsporingsambtenaren die zijn aangesteld door de gemeente. Op 24 oktober hebben wij overleg
gehad met alle dorpsbelangen uit de gemeente als voorbereiding op het overleg met de gemeente.
Op 14 november hebben wij samen met de andere dorpsbelangen van de gemeente dit overleg
gehad met de gemeente. Er is onder andere gesproken over verkeerskundige aangelegenheden,
GVVP, programmabegroting 2017, communicatie gemeente, crash met Zwitsers vliegtuig bij Bitgum,
Schenkenschans c.q. Nieuw Stroomland, visie sportvelden kunstgras, gemeentelijk groenonderhoud,
plaats van dorpsbelangen in overlegstructuren nieuwe gemeente en herindeling.
Op donderdag 1 september is er een dorpsschouw geweest. Dit is een initiatief van Wonen
Noordwest Friesland. Samen met de gemeente en SBB is er een ronde gedaan door het dorp. De
conclusie was dat Berltsum er goed voor staat.
Multifunctioneel centrum (MFC)
Na het toekennen van een deel (2/3e) van de gelden door de burgerlijke gemeente (eind 2015) zijn
we in 2016 gestart met de daadwerkelijke voorbereiding van de realisatie. Via de door de stuurgroep
opgezette structuur zijn wij heel hard aan het werk om te komen tot het definitief realiseren van het
MFC aan de Hofsleane (Kruiskerk). Zo houdt de werkgroep vergunningen zich bezig met
vergunningaanvraag en alle zaken rond wijziging van het bestemmingsplan. De werkgroep financieel
houdt zich bezig met zaken omtrent subsidies; reeds vele subsidienten zijn benaderd en
aangeschreven. Tevens bewaakt de werkgroep financieel de bouwkosten en de benodigde
geldstromen. De werkgroep realisatie houd zich bezig met zaken omtrent de daadwerkelijk bouw,
risico inventarisatie, wensenlijst gebruikers, vertaling naar architect en definitieve tekening en
begroting. Werkgroep communicatie en PR houdt zich bezig met het op de hoogte houden van het
dorp. Dit doen zij door informatie verstrekking via de lokale media en het organiseren van
activiteiten als een winterbazaar en verkoop van zaken ten gunste van het MFC. Werkgroep
exploitatie houdt zich weer bezig met de toekomstige exploitatie, gesprekken met huurders en
opzetting begrotingen. Al met al een hele klus gedragen en voortgestuwd door vele zakenkundige
vrijwilligers. SBB heeft daarbij een sturende rol. De financiën worden voorlopig door SBB

voorgeschoten. De stuurgroep vergadert maandelijks, de werkgroepen hebben waar nodig een
hogere vergaderfrequentie.
U begrijpt, het daadwerkelijke werk wordt gedragen door (vrijwilligers uit) het dorp. Als SBB zijn wij
trots dat dit op deze manier voor en door Berltsum wordt gerealiseerd. Dank daarvoor.
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. Een overzicht van de activiteiten in 2016
staat op berlikum.com onder het kopje Recreatie/Cultuur, Hemmemapark, Jaaroverzicht activiteiten
2016.
De Buorren
In 2016 is een plan ontwikkeld door de gemeente voor het opknappen van de Buorren. De bewoners
van de Buorren zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit plan. Het zal in 2017 worden
uitgevoerd.
Dorpsplein
Het dorpsplein wordt volop gebruikt door de kermis, het kaatsen en de jeugd.
Berltsum Foarút
Wil Berltsum leefbaar houden door onder andere de beamkes. De financiën hiervan worden door
SBB bijgehouden.
Berltsum Actief
Wil Berltsum toeristisch meer op de kaart zetten door onder andere een Top-locatie. Twee
bestuursleden van SBB zitten in deze werkgroep.
Jeugd
Momenteel zijn wij nog bezig met een bankje voor de jeugd dat bij het dorpsplein zou moeten staan.
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.

