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UITNODIGING
VOOR DE TWEEDE LEDENVERGADERING VAN BUURTBELANG BAAI EN BRÊGEPAAD (BBBB) OP
DINSDAG 2 APRIL 2013, AANVANG 20.00 UUR, IN
WATERSPORTHOSTEL OER ‘T HOUT, RAADHUISSTRAAT 18 IN GROU
Ter inleiding
Het voorjaar komt eraan. Tijd om stil te staan bij onze mooie buurt en te kijken waar verbetering mogelijk
is. Daarom willen wij alle leden van BBBB uitnodigen om op dinsdag 2 april de ledenvergadering bij te
wonen die in Oer ‘t Hout gehouden wordt. Het zal u niet ontgaan zijn dat Oer ‘t Hout momenteel grondig
verbouwd wordt. De plannen zijn ambitieus. We hebben daarom aan de nieuwe directie gevraagd om
tijdens onze vergadering kort een toelichting te geven op het nieuwe beeld en de toekomstige functie van
Oer ‘t Hout. Voorts zal het BBBB-bestuur uiteraard melden welke initiatieven tot nu toe genomen zijn en u
verzoeken mee te praten over de verdere plannen voor verbetering van onze buurt. Onderstaand treft u de
agenda aan. Laat uw stem horen op 2 april. Ook als u (nog) geen lid bent van BBBB bent u van harte
welkom.
AGENDA
VOOR DE LEDENVERGADERING VAN BBBB OP 2 APRIL 2013, 20.00 UUR, IN WATERSPORTHOSTEL
OER ‘T HOUT
1. Opening
2. De toekomst van Oer ‘t Hout
Namens de nieuwe directie van Oer ‘t Hout zal Tjeerd Soer een beeld schetsen van de toekomstige functies
van Oer ‘t Hout voor ondermeer ons dorp en onze buurt en van uiterlijk en inrichting die daarbij passen.
3. BBBB: hoe staan we ervoor
Benoeming kascommissie en financiële verslaglegging
Ter vergadering wordt een kascommissie benoemd die het financieel verslag zal beoordelen; na
goedkeuring zal de vergadering worden geadviseerd penningmeester en bestuur te dechargeren.
Bestuurssamenstelling
Voorgesteld wordt dat we met het huidige bestuur bestaande uit Henk Machiela, Rinnie de Vries, Geke
Bosma en Bert van den Ende verder gaan. Van de bestuursleden Rinze Brolsma, Ulla Heijn, Christiaan
Popping en Trijnie Bakker hebben we in de afgelopen periode afscheid genomen. Voorgesteld wordt dat de
vergadering hen voor hun inzet bedankt, het huidige bestuur voor twee jaar benoemt en het bestuur
machtigt om in voorkomende gevallen in vacatures te voorzien.
Juridische status
BBBB is in februari jl. een zogenaamde „informele vereniging“ geworden. Daarmee konden we lid worden
van de Kamer van Koophandel en een zakelijke rekening openen bij de Rabobank. De financiële
aansprakelijkheid, die nu nog in beperkte mate bij het bestuur ligt, zal vanaf 1 januari as. gedekt worden
door een „collectieve verzekering voor vrijwilligers“, die de gemeente Leeuwarden heeft afgesloten.
Financiële positie
BBBB wordt financieel gesteund door meer dan de helft van de bewoners van onze buurt. Het aantal als lid
aangesloten huishoudens is 67 van de ongeveer 130 huizen. Het startkapitaal was € 691 en we hebben nu
€ 671 in kas. Voorgesteld wordt de contributie op € 10 per huishouden te houden. De plannen die
binnenkort in uitvoering komen zullen ruimere uitgaven van ons vragen. Leden zullen binnenkort een
rekening ontvangen met het verzoek de contributie over te maken. Daarnaast loopt er een aanvraag voor
externe subsidie voor een apart project, waarover u ter vergadering geïnformeerd wordt.
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4. Projecten van BBBB
Poetsdagen
De drie poetsdagen waren succesvol. Met een paar kleine aanpassingen hopen we die halfjaarlijkse
„traditie“ vol te kunnen houden. De vierde poetsdag wordt gehouden op zaterdag 13 april as. van 9.00 tot
13.00 uur. U kunt zich ter vergadering opgeven; noteer alvast de datum.
Zuidzijde Brêgepaad
De huurwoningen aan de zuidzijde van het Brêgepaad zijn vorig voorjaar in opdracht van Elkien
geschilderd. Met Elkien is door het bestuur van BBBB onderzocht of er voldoende draagvlak is om
gemeenschappelijke tuinvoorzieningen aan te laten leggen. De resultaten van een daartoe gehouden enquête
zullen ter vergadering worden meegedeeld.
Walbeschoeiing Baai
De bestrating en met name de parkeerplekken met de opstaande rand bij het aan de Baai grenzende deel
van de Suderkade zijn vorig jaar hersteld. Wat daarnaast al jaren een probleem is, is de walbeschoeiing bij
de huizen aan de Baai. Het BBBB-bestuur heeft de gemeente op de onderhoudsplicht gewezen die in de
koopcontracten is vastgelegd. Inmiddels is bekend geworden dat de herstelwerkzaamheden in 2014 zullen
plaatsvinden.
Baggeren Baai en Rjochte Grou
De Baai en de zuidzijde van de Rjochte Grou hebben onvoldoende diepgang. De gemeente heeft op verzoek
van het BBBB-bestuur het baggerwerk bij de provincie aangekaart. Naar verwachting vinden die
werkzaamheden eveneens in 2014 plaats.
Waterfront Suderkade
Met hulp van aannemersbedrijf Dijkstra hebben de ideeën voor verbetering van het waterfront langs de
Suderkade (tussen de brug en Oer ’t Hout) nader vorm gekregen. Enige schetsen van de hand van Durk
Dijkstra vindt u op onze website http://baai.brege.eu. Verslag zal worden gedaan over de voortgang en ook
uw inbreng is van harte welkom.
Onderhoud brug
De brug over de Baai is aan een grote verfbeurt toe en moet ook zodanig worden gerestaureerd dat hij, ook
als het warm is, weer normaal open en dicht kan. Wij hebben bij de gemeente op voorrang aangedrongen en
wachten op een reactie.
Reparatie beeld De Leugenbank
Het beeld op de Suderkade van Karianne Krabbendam uit 1986, genaamd de leugenbank is sinds eind vorige
eeuw beschadigd. De kunstenares heeft zich bereid verklaard medewerking aan herstel te zullen verlenen.
Het wachten is op een reactie van de gemeente op onze melding van de schade.
Sociale activiteiten
De plannen voor het bevorderen van meer sociale activiteiten hebben nog nauwelijks vorm gekregen. Graag
zullen we ter vergadering inspirerende ideeën vernemen.
Toekomst Halbertsmaterrein
Momenteel is er weinig duidelijkheid over de toekomst van het Halbertsmaterrein. We zullen proberen bij
de directie en/of de gemeente informatie te krijgen, die we u dan uiteraard zullen melden.
Overige voorstellen voor verbetering van onze buurt
Ook diverse andere punten van aandacht of verbetering die bij de enquête die we bij de oprichting van
BBBB hebben gehouden, naar voren kwamen, verdienen nog verdere uitwerking. We zullen ter vergadering
u hiervan een korte schets leveren en hopen dat bijvoorbeeld in een werkgroepje de meest urgente zaken
vervolgens kunnen worden aangepakt.
5. Rondvraag
6. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje, waarvan de
kosten, in tegenstelling tot die der koffie en thee bij aanvang van de vergadering, voor eigen rekening zijn.
Met vriendelijke groet, hopelijk tot 2 april,
Henk Machiela, Rinnie de Vries, Geke Bosma en Bert van den Ende

