JAARVERSLAG 2015
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
Iepenloftspektakel Bauck!, ruiterpad, geluiden die gehoord worden in de buurt van de
Hofsleane/Tichelersdyk, bomenkap en situatie Túnboustrjitte. Tijdens de vergadering komt 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 verschillende werkgroepen besproken.
Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook nog vergaderingen met de federatie en de gemeente.
Op 12 oktober hebben wij overleg gehad met alle dorpsbelangen uit de gemeente als voorbereiding
op het overleg met de gemeente op 16 november. Op 4 november hebben wij overleg gehad met de
gemeente. Wij hebben het onder andere gehad over overdracht van werkzaamheden aan SBB,
verkeersveiligheid en het kappen van bomen. Op 16 november hebben wij samen met de andere
dorpsbelangen van de gemeente overleg gehad met de gemeente. Er is onder andere gesproken over
het gebiedsteam, de programmabegroting en de herindeling.
Op 29 oktober hadden wij een voorzittersoverleg die bezocht is door 27 mensen van 15
verenigingen. Er is gesproken over samenwerken, informatiebord en outdoor fitness. Verder waren
er presentaties van Berltsum Actief en Berltsum Foarút. Berltsum Actief gaat over de promotie van
Berltsum en Berltsum Foarút gaat over het leefbaar houden van Berltsum.
Multifunctioneel centrum (MFC)
Na een intensieve voorbereiding en overleg met betrokken partijen heeft de gemeenteraad op
dinsdag 22 december een positief besluit genomen over het MFC. Een prachtig resultaat van en voor
ons mooie doarp Berltsum! De gemeente heeft een maximum van € 513.333 aan subsidie en €
513.333 aan lening toegezegd onder voorwaarde dat de resterende € 513.333 wordt gevonden.
Inmiddels is gestart met het opzetten van een projectstructuur en tijdpad om te komen tot
daadwerkelijke realisatie van het MFC. De projectstructuur is opgedeeld in verschillende
werkgebieden: Communicatie en PR, Financieel, Exploitatie, Vergunningen en Realisatie. Momenteel
zijn we druk bezig de verschillende werkgebieden te bemensen. Een van de belangrijkste taken van
de werkgroep Financieel is het verkrijgen van de resterende gelden (subsidies).
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 2015
staat op berlikum.com onder het kopje Recreatie/Cultuur, Hemmemapark, Jaaroverzicht activiteiten
2015.
De Buorren
In 2016 wordt een plan ontwikkeld door de gemeente voor het opknappen van de Buorren. De
gemeente zal een plan van aanpak maken en er komt een inspreekavond. Vereniging De Buorren
Maken We Samen en SBB maken hierover afspraken met de gemeente.

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. Een bestuurslid van SBB zit hier zo nu
en dan bij.
Berltsum Actief
Wil Berltsum meer op de kaart zetten door onder andere het ontwikkelen van een app. Twee
bestuursleden van SBB zitten in deze werkgroep.
Jeugd
Eind 2015 hebben wij overleg gehad met de gemeente, de speeltuinvereniging, de scholen en de
jongerenwerker over de jeugd in de speeltuin en op het dorpsplein. Hier komt in 2016 een vervolg
op.
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.

