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1. Opening 
 
Tanja Bela opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Bestuurszaken 
 
Marcel Ratering doet een dringende oproep voor aanvulling van het bestuur. In de huidige 
samenstelling van het minimum van drie bestuursleden kan Baaks Belang moeilijk 
functioneren. Mocht deze situatie volgend jaar niet veranderd zijn, moeten we een 
vraagteken zetten bij het voortbestaan van Baaks Belang. Een optie is om als werkgroep 
onder het toekomstig bestuur van het Martinushuus te fungeren of de samenwerking te 
zoeken met andere verenigingen/stichtingen in Baak. 
 

3. Algemeen jaarverslag 
 
Nieuwjaarsreceptie 

Op 7 januari heeft voor de vijfde keer de nieuwjaarsreceptie plaats gevonden, op initiatief 

van alle verenigingen, voor alle inwoners in Baak. Deze keer werd gekozen voor het Wapen 

van Baak als locatie. Met 68 bezoekers was het weer een meer dan geslaagde middag. 

 

Communicatie 

De website, nieuwsbrief en lokale media als Contact, de 8ste Steen en De Gelderlander zijn 

de communicatiekanalen voor Baaks Belang. 

Het bijhouden van de website/mailverkeer is tot eind 2016 door José la Croix gedaan, 

daarna is het overgenomen door Wilma Vorselman. José wordt namens Baaks Belang 

hartelijk bedankt voor haar inzet. 

Dit jaar is de nieuwsbrief in december verschenen. Deze wordt verspreid via de huis-aan-

huis-reclame en via de mail aan de leden. Baaks Belang heeft ervoor gekozen de volgende 

nieuwsbrief alleen nog digitaal te versturen. Mocht u deze nog niet ontvangen, kunt u een 

mail sturen naar info@baaksbelang.nl.     

 

Wandelpaden en groen 

Het onderhoud van de Helmich-routes wordt gecoördineerd door Fons Jansen. Hij deelt mee 

dat er extra banken op de routes geplaatst zijn. Op één incident na in de afgelopen 

maanden, constateert hij weinig vandalisme. Wat het Hertenbosch-project betreft, staat een 

kabelbaan in de buurt van de nieuwe bruggen op de planning. 

 

 

 

 



Dorpshuis 

Op 13 juni 2016 zijn de bevindingen van de werkgroep en het verbouwplan in de kerk 

gepresenteerd. Een stemming over het wel of niet doorgaan met dit plan werd met een 

duidelijke ‘ja’ vanuit de vele aanwezigen beantwoord.  

De voormalige basisschool St. Martinus, heeft per 1 oktober 2016 de deuren gesloten. De 

Boekspot heeft haar activiteiten daardoor moeten beëindigen, de huiswerkbegeleiding is 

verhuisd naar Concordia, en de musicalschool is verplaatst naar de nieuwe basisschool De 

Pannevogel in Steenderen. In januari is de voormalige basisschool gesloopt. 

Op 20 maart 2017 heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden om de bewoners 

bij te praten over het aangepaste verbouwplan en de stand van zaken. 

De subsidiemogelijkheden voor de verbouwplannen in de kerk worden onderzocht. De 

plannen hebben de meeste kans van slagen als er een overkoepelende stichting (Het 

Martinushuus) wordt gevormd voor de exploitatie van de kerk. Hiervoor is de werkgroep op 

zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Inmiddels zijn vijf bestuursleden gevonden die 

momenteel werken aan een ondernemersplan met een reële exploitatie van de kerk. 

 

4. Financieel jaarverslag 
 
Marcel Ratering geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. 
Opmerking van Fred van der Mije: Jos Herfkens betaalt al zijn activiteiten uit eigen zak. De 
heer Frans Helmich heeft een bijdrage (zie overzicht Uitgaven - goede doelen € 2000,-) 
ontvangen voor het Hertenbosch-project. 
Controle van de kascommissie, bestaande uit mevrouw Ria Gosselink en mevrouw Jant van 
der Berg, vindt plaats. Zij hebben de stukken doorgenomen en goed bevonden. 
De kascommissie voor het nieuwe jaar bestaat uit Ria Gosselink en Marcel la Croix. 
De leden hebben décharge verleend voor het gevoerde beleid van Baaks Belang. 
 

5. Bestemming voormalig schoolplein 
 
Aanwonenden van het voormalig schoolplein van de St. Martinus hebben het initiatief 
genomen een inrichtingsplan te bedenken voor het schoolplein. Mevrouw Jant Dijkstra en 
Sander Mors presenteren hierover de eerste ideeën voor een zogeheten Baakse bongerd. In 
het verleden is namelijk op deze plek een boomgaard geweest. De initiatiefnemers hebben 
reeds contact gehad met de gemeente hierover en deze juicht het initiatief toe. De gemeente 
heeft slechts de intentie om er gras in te zaaien. De initiatiefnemers doen een oproep voor 
suggesties en vrijwilligers. Deze kunt u sturen naar info@baaksbelang.nl. 
 

6. Rondvraag 
 
De heer Eliezen vraagt om de stand van zaken rondom het dorpshuis. Hiervoor wordt 
verwezen naar de website. Bij deze ook opgenomen in dit verslag onder Algemeen 
jaarverslag. 
 
Pauze 
 

7. Presentatie José la Croix 
 
José wil graag haar ervaringen delen als taalmaatje voor de Syriër Kamiran Baker. Hij woont 
in Baak aan de Bobbinkstraat 14. Ze benadrukt dat Kamiran graag aan het werk wil, want 
door contact met Nederlanders kan hij sneller de taal onder de knie krijgen. In Syrië was hij 
kledinghersteller en hij kan ook schilderwerk verrichten.  



 
In aansluiting op de bijdrage van José la Croix zijn Eline der Weduwen van 
Vluchtelingenwerk en Bas Heringa (participatieconsulent bij de gemeente Bronckhorst) 
aanwezig om een uitleg te geven over de weg die vluchtelingen moeten nemen vanaf het 
moment dat zij in Nederland komen.   
 
Voor meer info over het inburgeringstraject zie: 
https://www.bronckhorst.nl/home/inburgeringsnieuws_45617/item/start-inburgeringstraject-
bronckhorst-heet-welkom_95512.html 
 
Een toelichting op de vrijheid van een statushouder om te mogen werken vind je hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vluchtelingen-werk-en-integratie/vraag-en-
antwoord/mogen-asielzoekers-werken 
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