
 

 
Baaks Belang in coronatijd 

Algemeen 
Op 12 maart zou de Algemene Ledenvergadering van Baaks Belang plaatsvinden. Die 
bijeenkomst moesten we op het laatste moment cancelen in verband met de acute 
coronacrisis. 

Vanaf dat moment moesten we zoveel mogelijk thuiswerken, thuisblijven, zo min mogelijk 
mensen ontmoeten, niet meer reizen met het openbaar vervoer, niet meer op vakantie gaan 
en niet meer sporten. Dat betekende ook voor Baaks Belang dat we elkaar niet meer konden 
ontmoeten en dus vergaderen ook niet meer kon. 

Dat betekent niet dat we volledig hebben stilgestaan. We hebben de presentatie van de ALV 
met algemeen en financieel jaarverslag gestuurd naar alle leden van Baaks Belang. De 
kascontrole heeft plaatsgevonden en het resultaat is akkoord bevonden. 

Verder is het pannacourt inmiddels geplaatst; de hoogstamfruitbomen zijn geplant in de 
Baakse bongerd en er is een bankje geplaatst; op 4 mei zijn er bloemen gelegd bij het 
luistersteenmonument. 

Ruud Campman heeft zich in de tussentijd beschikbaar gesteld als vertegenwoordiger van 
Baaks Belang bij Dorp en Rand. Hij heeft mooie plannen 
ontwikkeld in verband met de wandelpaden en is daarover in 
overleg met de gemeente.   

Sindsdien zijn we weer drie keer bij elkaar geweest en hebben we 
ook een keer vergaderd met de gebiedsambtenaren Arie Vries en 
Patrice Zweers. 

Uitslag onderzoek woningbehoefte in Baak (en hoe nu verder) 
Aangespoord door enkele jongeren heeft de Dbo 
(dorpsbelangenorganisatie) Baaks Belang in samenwerking met de 
stichting MooiBaak een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte 
in Baak. Startpunt was een enquête waar veel op is gereageerd. 
Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een mooi rapport waar ook 

gegevens van gemeente en woningbouwvereniging in zijn opgenomen. 



 

Genoemd rapport is beschikbaar op de website van Baaks Belang 
http://www.baaksbelang.nl/uitslag-enquete-woningbehoefte-baak/ en de 
facebookpagina van MooiBaak. 

Daarnaast is/wordt het rapport actief gedeeld met politici en woningbouwvereniging en 
hebben wij het onder de aandacht gebracht van de gemeente Bronckhorst. We gaan met 
hen in gesprek. 

De rode draad van de uitslag van het onderzoek is duidelijk. Er is behoefte aan woningen in 
zowel de koop- als huursector. Het gaat met name om de doelgroepen jongeren en ouderen, 
die ook door de gemeente zijn geprioriteerd. Maar hoe gaat dit verwezenlijkt worden? 

Het is duidelijk dat er met de “Woonvisie Bronckhorst 2019 -2025” ruimte is ontstaan om 
weer woningen te bouwen. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen in de gemeente is dit 
ook een succes te noemen. Hierbij maken wij wel de kanttekening dat het initiatieven zijn 
vanuit particulieren en/of ondernemers die met het nieuwe beleid weer kansen zien om te 
bouwen. De vraag is of hiermee de aantallen worden gehaald waar eigenlijk behoefte aan is. 
Er dreigen veel woningzoekenden tussen het wal en het schip te raken omdat niet iedereen 
in staat is om middels particulier initiatief te zorgen voor woonruimte.  

Levert de “Woonvisie Bronckhorst 2019 -2025” ook kansen op voor woningbouw in 
Baak? 
De gemeente is zelf geen initiatiefnemer. Ze faciliteren binnen de gestelde visie. Het hangt 
dus af van particulieren en/of ondernemers die toestemming krijgen om op een bepaald 
perceel te bouwen. Ondernemers zouden ook kunnen bouwen voor de vrije huursector. Of 
die percelen er zijn of kunnen ontstaan is afhankelijk van veel factoren. We noemen hier met 
name de regel uit de Visie dat er sprake moet zijn van “inbreiding”. Kort samengevat zullen 
de woningen dus binnen de kernen zelf gebouwd moeten worden en mogelijk ook aan de 
randen van de kernen.        

Of en wanneer er sprake is van “inbreiding” en welke 
plaatsen geschikt zijn, kunnen wij niet concreet maken en 
het laat zich moeilijk inschatten. Het is maatwerk vanuit 
de initiatiefnemers en interpretatie van de Visie of er op 
bepaalde percelen uiteindelijk gebouwd zal mogen 
worden.  

Ten aanzien van de sociale huursector is in de Woonvisie gesteld dat met de 
woningbouwvereniging is afgesproken dat het woningcontingent tot 2028 minimaal 
hetzelfde blijft in de gemeente Brockhorst. Kennelijk is daar niet de  ambitie opgenomen om 
woningen toe te voegen. Sterker nog, in de Visie is opgenomen dat er na 2028 zelfs sprake 
kan zijn van sloop. Nu is sociale woningbouw wel een hele complexe materie. Het lijkt er 
echter op dat vanuit die sector, ondanks de woningbehoefte, de oplossing op dit moment 



 

niet gaat komen. Anderzijds geeft de stelling minimaal wel ruimte om uit te breiden? We 
gaan het zien. 

Hoe nu verder? 
Of er gebouwd kan gaan worden zal uiteindelijk afhangen van initiatieven van bedrijven en 
particulieren en waar het kan, zullen we als dorpsbelangenorganisatie ondersteuning 
bieden. Daarnaast proberen we de sociale woningbouw op de agenda te zetten waarbij de 
vraag is of er toch ruimte is voor uitbreiding. Een Dbo is echter geen partij in concrete 
aanvragen en heeft geen rol in de procedures. Uiteindelijk zal de gemeente komen tot een 
belangenafweging, rekening houdend met de vele factoren die daarbij komen kijken.   

Baaks Belang is in gesprek met de gemeente. We zullen vragen om een herbeoordeling van 
de in het verleden geïdentificeerde locaties en hun geschiktheid voor huidige woningbouw. 
Mogelijk dat grondeigenaren kunnen komen met “nieuwe” kavels. Sommige bestaande 
grote woningen zijn misschien geschikt voor herbouw naar kleinere units. 

Initiatiefnemers kunnen verwijzen naar het rapport dat door 
MooiBaak in samenwerking met ons is gemaakt en gebruiken bij 
aanvragen om aan te tonen dat er vraag  is naar de woningen. 

Naast de bovengenoemde acties zullen we het onderwerp blijven 
monitoren en kunnen we als intermediair blijven fungeren tussen 

de gemeente en belanghebbenden. Dit stuk mag dan ook gelezen worden als een oproep 
aan serieus geïnteresseerden om initiatieven te ontplooien. 

Verdwenen dorpsgezicht 
Enige tijd geleden is het ‘dorpsgezicht’ van Baak gestolen. Sindsdien hebben verschillende 
bewoners ideeën geopperd om een vervanging te vinden.  

Gelukkig heeft de gemeente een prachtige oplossing geboden, namelijk om het dorpsgezicht 
opnieuw te laten maken door dezelfde kunstenaar. De gemeente betaalt de grootste kosten 
en Baaks Belang betaalt de rest.       

Het dorpsgezicht zal wel van plek moeten veranderen. Het is kennelijk 
niet veilig gebleken aan de rand van het dorp. De nieuwe plek zal dan 
ook centraal in het dorp komen, ergens bij de kerk. 

Het Martinushuus 
Het bestuur van de St. Vrienden van de Parel heeft hard gewerkt in het afgelopen jaar. Er is 
ook veel gerealiseerd. Zij brengen zelf hieronder een verslag uit van de stand van zaken op 
dit moment. 

 

 



 

Stichting Vrienden van de Parel Martinushuus    

Algemeen 

De laatste jaren is gebruik gemaakt van de ledenvergadering van Baaks Belang om 
verslag te doen van het “reilen en zeilen” van onze stichting het afgelopen jaar en 
belangstellenden te  

informeren over lopende zaken. Door de coronarichtlijnen kon die vergadering dit jaar niet 
doorgaan. 

Onze stichting is redelijk zwaar getroffen door de coronatijd, maar dat geldt voor velen van 
ons.  Alle gebruikelijke activiteiten zoals Pleinmarkt, Kerstmarkt, Pinksterevenement, 

wandeltochten (gedeeltelijk) en gezamenlijk koffiedrinken kwamen stil 
te liggen. Slechts een kleine expositie over het dorpsleven van vroeger 
met foto’s en films kon doorgang vinden. Met ruim 2000 bezoekers en 
een opbrengst van een kleine duizend euro zeker een succes te 
noemen. Hiermee wordt de Martinuskerk goed in beeld gehouden. 

In financiële zin is 2020 een slecht jaar voor onze stichting. Het niet 
doorgaan van genoemde activiteiten levert toch snel een verlies op 
van meer dan € 7000,-- netto. Geld dat we hadden geraamd voor de 

aanpassing van het profane deel van de kerk tot een volwaardig “dorpshuis”. Het bestuur 
hoopt dat de donateurs bereid zijn de contributie voor dit jaar te betalen voor dit goede 
doel. Zij ontvangen hierover binnenkort nog nader bericht. Ook inwoners die nog geen 
donateur zijn, maar het dorp Baak een warm hart toedragen wordt gevraagd te bezien of 
een bijdrage mogelijk is. Bankrekeningnummer: NL84RBRB0969757379 t.n.v. St. Vrienden 
v.d. Parel van Baak. 

Ondanks de coronatijd heeft het bestuur minimaal 1x per maand vergaderd om de lopende 
zaken te bespreken en gaande te houden. De belangrijkste punten hieronder. 

Projectplan Martinushuus 
Op verzoek van Baaks Belang wordt vanaf 2018 onderzocht of het verbouwen van het 
leegstaande deel van de kerk tot een volwaardig dorpshuis haalbaar is. Daarvoor is nodig 
een activiteitenplan en een daarop afgestemd bouwplan, een aansluitend kostenplaatje en 
een sluitend dekkingsplan. Voor de nodige deskundigheid moesten daarvoor ook externe 
bureaus worden ingeschakeld. Medio 2019 heeft de gemeente de vereiste “Verklaring van 
geen bezwaar” afgegeven. Met een dergelijke verklaring konden bijdragen van provincie, 
gemeente en landelijke fondsen/instellingen worden gevraagd. De aanvraag bij de provincie 
vereiste een andere opzet om aan de geldende subsidieregeling te kunnen voldoen. 
Uiteindelijk is het gelukt om in het eerste halfjaar van 2020 alle aanvragen de deur uit te 
krijgen. Het parochiebestuur had inmiddels schriftelijk toegezegd de plannen te 
ondersteunen en te zullen meewerken aan een duurzame invulling (in tijd gemeten). 



 

Van het nu voorliggende projectplan kan de volgende samenvatting worden gegeven: 

- Inbouw van een huiskamer voor ongeveer 45 personen voor ontmoeten en 
kleinschalige activiteiten. 

- Aansluitend op de huiskamer een keuken. 
- Een toiletgroep en een invalidentoilet achter in de kerk 
- Een nieuwe invalideningang aan de zuidzijde van de kerk; met een verhard pad naar 

de openbare weg en naast gelegen tuin.  
- Het aanbrengen van alle nutsvoorzieningen zoals gas, 

elektra, water 
en verwarming. 

- Aanpassing van het resterende multifunctionele deel 
voor grootschalige activiteiten. 

- Inrichtingskosten voor huiskamer, keuken etc. 

Op basis van calculaties en offertes kan voor de investeringskosten de volgende opzet 
worden gegeven: 

- Toegankelijkheid (MIVA-onderdelen, vloeren en hoofdingang)  € 110.000,- 
Af: maximale provinciale bijdrage       -   28.000,- 
             € 82.000,- 

- Gemeenschapsvoorzieningen (huiskamer/keuken/toiletgroep 
en verbeteren multifunctionele ruimte     €260.000,- 
Af: maximale provinciale bijdrage      - 100.000,- 

€160.000,- 
 

- Bijkomende kosten (inrichting; advieskosten etc.)    €  60.000,- 
Af: geen provinciale bijdrage omdat deze niet subsidiabel zijn  -------------- 

€  60.000,- 

Nog ongedekt  € 302.000,- 

Toegezegde bijdragen: 

- Gemeente Bronckhorst (gevraagd € 70.000,--)    €  50.000,- 
- Landelijke fondsen        €100.000,- 
- Eigen bijdrage uit eerder gevormde reserves    €  55.000,- 
- Inzet van vrijwilligers door te bouwen vanuit het WIKI-housemodel. Een gebouw in 

de bestaande ruimte. Subsidienten en fondsen hechten sterk aan de inbreng van de 
inwoners. Zeker 800 uur kunnen in eigen beheer worden gemaakt. 
Dit zou een besparing opleveren van 800 x € 50,--    €  40.000,-  

€245.000,- 

 Resteert circa  €  55.000- 



 

Hiervoor moet nog een oplossing worden gezocht en gedacht wordt aan: 

- Gemeente benaderen voor het alsnog toekennen van het gevraagde bedrag. 
- Leader Achterhoek een bijdrage vragen in het ongedekte tekort. 
- Laten vervallen van die onderdelen die door de provincie niet subsidiabel zijn 

verklaard. Het betreft dan de verbetering van de hoofdingang en van de vloeren in 
het multifunctionele deel. Dit laatste alleen als het niet anders kan. Deze onderdelen 
zijn zeker gewenst en uitstel betekent alleen verschuiven van een probleem naar 
achteren. 

Conclusie:  We  zijn er bijna, maar nog niet helemaal! 

Nu breekt de uitvoeringsfase aan. Het projectplan zal nu in onderdelen worden opgeknipt. 
Een werkgroep zal dit ter hand nemen, aangevuld met inwoners om als vrijwilliger te helpen 
bij de realisering. Hieruit moet gaan blijken waarin een klein dorp ook groot kan zijn. Het 
verwezenlijken van dit project zal ook de saamhorigheid ten goede komen en een 
voorziening opleveren waar het dorp trots op kan zijn.  

De inwoners van Baak en andere belangstellenden wordt hierbij 
gevraagd bij zichzelf te rade te gaan of meewerken iets voor hen 
is. Je hoeft zeker geen volslagen bouwvakker te zijn. Vele handen 
maken licht werk. Op internet is allerlei interessante informatie 
te vinden over Wikibouw. Mogen we op je rekenen of heb je 
nog vragen? Meld je dan aan, telefonisch of per e-mail: 

Arnold Wolbrink e-mail:  a.wolbrink@hetnet.nl tel. 06-83323922 

Jan Willemsen  e-mail: jaboroost@gmail.com tel. 06-22398114 

Eigendomssituatie 
De plannen voor een dorpshuis in het profane deel stammen nog uit de tijd dat de parochie 
het liturgisch deel beheerde en onze stichting het leegstaande deel als dorpshuis gebruikte. 
Het parochiebestuur heeft inmiddels besloten het kerkgebouw aan de eredienst te 
onttrekken zodra er een nieuwe eigenaar voor het gehele gebouw is gevonden. Als gebruiker 
van het profane deel is het eigendom als eerste aan ons aangeboden. Over de 
uitgangspunten wordt al geruime tijd met elkaar gesproken. Voor de instandhouding van het 

gehele gebouw is het noodzakelijk dat er 
economische dragers bijkomen oftewel een 
transitie naar andersoortig gebruik voor het 
huidige liturgische deel. De mogelijkheden 
daarvoor worden momenteel onderzocht. Het 
parochiebestuur heeft laten weten daaraan te 
willen meewerken, omdat voor hen de 



 

eigendommen op termijn niet meer functioneel zijn. De realisering van het projectplan 
“Martinushuus” maakt onderdeel van bedoeld onderzoek uit.  

Statuten 
Subsidienten en fondsen eisen een langdurige zekerheid voor het gebruik als dorpshuis. In 
overleg met deskundigen is de conclusie getrokken dat het activiteitenplan van het 
dorpshuis de meeste zekerheid richting toekomst heeft met het oprichten van een 
afzonderlijke stichting. De notaris heeft daar inmiddels nieuwe statuten voor opgesteld; een 
stichting met een eigen bestuur. De naam van deze stichting wordt Stichting Martinushuus 
Baak. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor de realisering van het activiteitenplan dat 
destijds met jullie in bijeenkomsten in zaal Herfkens is samengesteld. Zij zal daarvoor dan de 
benodigde ruimte(n) gaan huren. De precieze vorm daarvoor is nog niet bekend. De huidige 
donateurs krijgen volgend jaar de gelegenheid om aan te geven of zij donateur van het 
Martinushuus willen worden of donateur willen blijven van de Stichting Vrienden van de 
Parel; het liefst natuurlijk van beide! 

De huidige Stichting Vrienden van de Parel van Baak blijft bestaan. Wel wordt de 
doelstelling in de statuten aangepast. Deze stichting richt zich met name op het in stand 
houden van het cultureel erfgoed op deze locatie (rijks- en gemeentelijke monumenten). De 
gesprekken over de genoemde transitie worden door deze stichting gevoerd. Met deze 
opsplitsing in twee afzonderlijke stichtingen wordt een aanzienlijke spreiding van de risico’s 
bereikt. 

Tenslotte 
Het is wellicht te lang stil geweest rondom de plannen voor een verdere ontwikkeling van de 

dorpshuisfunctie in het leegstaande 
deel van de kerk. Zoals uit het 
vorenstaande blijkt is er evenwel heel 
hard gewerkt aan het opstellen van 
een concreet projectplan en het 
binnenhalen van bijdragen en 
subsidies. We moeten maar denken: 

goede wijn moet ook eerst een tijdje rijpen! 

Wij hopen dat de destijds via de enquête uitgesproken steun voor een dorpshuis in de 
Martinuskerk nog steeds bestaat en ook zal blijken uit deelname aan de uitvoering van het 
plan en uit de noodzakelijke financiële ondersteuning vanuit de inwoners. 

Zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen dan volgt uiteraard een nieuw bulletin; maar dan 
het liefst toch weer in een normale bijeenkomst. 

Namens de Stichting Vrienden van de Parel van Baak, 

Harry Franck 


