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Wens
Behoud en herstel 'oude luister bakhuisje Klein Karelke'aan de rand van het ontginningsdorp Altweerterheide
(Weert). Naast het herstel van het nagenoeg compleet vervallen bakhuis wordt íngezet op een gedeeltelijke
aankleding van de omgeving met enkele fruitbomen en een haag, Na herstel en de inrichting van het bakhuis
krijgt het een semi-culturele bestemming,

Achtergrond
Klein Karelke is een heel markant gebouw en van belangrijke betekenis geweëst
voor de ontginningsgeschiedenis van het dorp. Naast het kantoor en de
'werkplaats van de'geldboer Bolle lan' Hendriks was het een café- uitspanning
(met doolhof) die graag door de Weerter elite werd bezocht. ïijdens de jaarlijks
goed bezochte Avond4Daagse met lokale 'boeren-burgers & buitenlui' pop-up acts
speelt de locatie (met bakhuis) geregeld een prominente rol. Een rondje Karelke
is ook een veel gelopen ommetje van inwoners en bezoekers.

Plek voor ontmoeting en ontspanning
Met het herstel en de ingebruikname van het bakhuis (met oven) kan deze
plek, net als in het verleden, deels weer een geregelde plek voor ontmoeting
en ontspanning worden. Het is de wens van de initiatiefnemers dat de bakoven
weer geregeld gebruikt zal worden. Daarbij kan gedacht worden aan bakdagen
van vlaai, brood en banket. Maar ook aan kleine culturele activiteiten zoals
tijdens de Avond4Daagse.

Nadrukkelijk wordt ook een verbinding gelegd met de producten uit de directe
omgeving: de vruchten uit de boomgaardjes in de buurt, het meel van de
molen. Naast het (sobere) herstel van het bakhuisje wordt ook gedacht aan de
aanplant van een haag, een eventuele pluktuin en enkele streekeigen fruitbomen,

Beweging en gezondheid
Er wordt veel gewandeld rond het dorp en de verdere omgeving. De gemeenschap hecht veel waarde aan
beweging en gezondheid. Een ommetje rond Karelke is dan ook een veelgebruikte route van inwoners en
bezoekers.

Hoe?
Na een eerste oriëntatie bij reeds herstelde bakhuisjes treft een werkgroep de voorbereidingen voor de
herbouw en herinrichting. Naast een bouwtekening, een eerste inventarisatie van beschikbare en bruikbare
bouwmaterialen wordt een begroting en een fonds- en sponsorwervingsplannetje opgesteld.

Samen!
De betrokkenheid van mensen uit de dorpsgemeenschap is van cruciaal belang voor de opzet en uitvoering
van dit project, het van de'oude luister rond het bakhuisje en de voorgenomen educatieve, culturele en
culinaire activiteiten. We hebben overigens al veel enthousiaste reacties ontvangen,
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Gemeente Weeft,

College van B&W

Weert, 15 maart 2022

Principeverzoek wijziging bestemmingsplan Buitengebied

Geacht college,

Graag vraag ik u om een principebesluit te nemen tot wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied op perceel aan de Karelkeweg 4 voor de herbouw van een oud bakhuisje en
de inrichting van de omgeving voor recreatief gebruik.

Hieronder is een kaartje van het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. Op de kaart
van het bestemmingsplan is de plaats van het bakhuisje niet aangeduid.

Herstel Bakhuisje Klein Karelke

Wens

Waarom vraag ik uw medewerking? Op mijn perceel staat een oud bakhuisje, dat in verval
is geraakt. Een werkgroep (burgerinitiatief) heeft het initiatief genomen om het bakhuisje
te herstellen. Het heeft, met de locatie Klein Karelke, een historische waarde. Wij willen
het bakhuisje volledig opnieuw opbouwen zodat het weer kan functioneren als volwaardig
bakhuis. Een deel van het terrein rondom het bakhuisje wil ik voor openbaar gebruik ter
beschikking stellen. De werkgroep zal het hiervoor op een passende maníer inrichten. Hier
wordt ruimte gemaakt voor een picknickbank en gaan we ook inzetten op ontmoeten,
onder andere door aan de slag gaan met het bakken. Het geldende bestemmingsplan met
de aanduiding agrarisch laat dit plan niet toe. Volgens een ambtelijk is een wijziging van
het bestemmingsplan nodig om het mogelijk te maken.
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Groter doel en wens

Het bakhuisje en omgeving wordt een plaats voor ontmoeting en ontspanning. Het
bakhuisje wordt toegankelijk. Er worden bakdagen georganiseerd, met een verwijzing naar
producten uit de streek. Wij denken aan fruit en meel van de molen uit de buurt. De

directe omgeving wordt ingericht zodat deze geschikt is voor gebruikers van het bakhuisje,
bezoekers en wandelaars. Wij denken aan een terreínafscheiding en het aanplanten van
hagen. Later kan dit eventueel worden uitgebreid met een (pluk)tuin, met onder andere
inheemse fruitbomen.

Beweging/ gezondheid

Een "ronde Karelke" is een veel gelopen ommetje voor veel inwoners van Altweerterheide.
Velen lopen hier hun dagelijkse rondje. Klein Karelke ligt prominent op deze route.

Hoe

Een werkgroep heeft de plannen opgepakt om dit project te realiseren. Ze zijn gaan kijken
bij reeds herstelde bakhuisjes. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de
herbouw en inrichting. Zoals het opstellen van een begroting, een bouwtekening maken en
een lijst van te gebruiken materialen opstellen.

Samen doen

Voor de uitvoering en het behoud en gebruik van het bakhuisje en de activiteiten wordt
uitdrukkelijk de dorpsgemeenschap betrokken. Het moet een project zijn voor en door de
inwoners. We hebben overigens al vele enthousiaste reacties ontvangen.

Hoe verder

Wij verzoeken u om een principe-toestemming tot wijziging van het bestemmingsplan om
het project mogelijk te maken. Bij een positief besluit willen wij in overleg met uw
ambtenaren een (voor)ontwerp-bestemmingsplan laten opstellen dat u in procedure kunt
brengen.
Tevens verzoeken wij u om de kosten van de procedure voor de wijziging van het
bestemmingsplan voor rekening van de gemeente te nemen. Het plan is een
vrijwilligersinitiatief. Er moeten behoorlijke kosten worden gemaakt. De legeskosten voor
de planologische procedure zijn een extra kostenpost. Wij zouden het op prijs stellen als
wij die niet hoeven te betalen. Door deze kosten niet in rekening te brengen levert u een
bijdrage aan een mooi maatschappelijk initiatief.

Met vriendelijke groet,




