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1 Inleiding 

In Balk zijn verschillende voorzieningen gehuisvest in gebouwen die 30-

50 jaar oud zijn. Bij al deze gebouwen komt (zeer) binnenkort de vraag 

in beeld of er wordt gerenoveerd, dan wel dat er nieuw wordt gebouwd. 

De gebouwen zijn voor een belangrijk deel in gemeentelijk eigendom. 

 

Door deze vragen in samenhang te beschouwen ontstaan er kansen. 

Heeft het meerwaarde om de voorzieningen geheel of deels te 

concentreren en meer samen te werken? 

 

Het gaat om de volgende voorzieningen: 

 Zalencentrum De Treemter 

 ‘t Haske (en radio Spannenburg) 

 Speel-o-theek de Speelkeet 

 Basisschool Hazzeleger 

 Basisschool Sint Ludgerus 

 Peuterspeelzaal 

 Bibliotheek 

 Muziekschool 

 Sociaal culturele kantoorfunctie 

 Sporthal de Trime 

 Gymzaal 

Deze lijst is niet bindend of limitatief. Gaande het verdere proces 

kunnen er voorzieningen afvallen of bijkomen. 

 

Plaatselijk Belang vindt de volgende doelstellingen van belang: 

→ Versterken van het centrum van Balk  

→ Inzet op toekomstresistente voorzieningen. 

 

In dit document worden verschillende huisvestingsscenario’s voor 

bovenstaande voorzieningen op haalbaarheid en bijdrage aan de 

doelstellingen verkend.   
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2 De huidige situatie 

2.1 Beschrijving 

2.1.1 Sociaal culturele voorzieningen 

In Balk zijn verschillende sociaal culturele voorzieningen die 

onderstaand kort worden beschreven. Al deze voorzieningen zijn 

gehuisvest in gemeentelijke gebouwen. 

 

De Treemter (1048 m²) herbergt aan het Treemterplein het 

zalencentrum waar veel Balkster clubs gebruik van maken. Ook worden 

er voorstellingen georganiseerd. Het gebouw is ruim 45 jaar oud en 

kampt momenteel met lekkage en een onderhoudsvraag voor de 

keuken. Dit jaar wordt er nieuwe dakbedekking aangebracht. Afgezien 

daarvan voldoet het goed en kent het al jaren een groeiend gebruik en 

een groeiende omzet, mede dankzij de grote inzet van de exploitanten. 

Interieur en exterieur zijn hier en daar gedateerd; op onderdelen kan 

het wel een facelift gebruiken. De verdieping is slechts matig 

toegankelijk voor minder validen. Er wordt geen huur betaald aan de 

gemeente en er wordt geen subsidie ontvangen. 

 

De bibliotheek (600 m²) is gehuisvest in een deel van het voormalig 

gemeentehuis. De locatie is prachtig, het gebouw goed en de inrichting 

up to date. Er wordt een kostendekkende huur betaald aan de gemeente 

en er wordt subsidie ontvangen. Het gebouw wordt naar verwachting 

binnenkort overgenomen door een nieuwe eigenaar die de bibliotheek 

een langdurig huurcontract heeft aangeboden. De bibliotheek is 

voornemens daar gebruik van te maken. 

 

‘t Haske (jongerencentrum; 682 m²) is gehuisvest in het gemeentelijk 

monument aan het Haskeplein. Er wordt €10,- euro per m² aan huur 

betaald  en er wordt subsidie ontvangen. De subsidie loopt terug maar 

er resteert nog wel een kleine bijdrage. De exploitatie van ‘t Haske loopt 

al jaren terug en is sinds een aantal jaar in de rode cijfers beland. 

Inmiddels is het niet meer alleen een jongerencentrum; ook andere 

doelgroepen worden er ontvangen. Als er niets gebeurt zal de stichting 

binnen enkele jaren stoppen.  

Op de zolder is radio Spannenburg gehuisvest. De radio heeft geen 

huurovereenkomst met ‘t Haske noch met de gemeente. Jaarlijks wordt 

een vergoeding voor het energieverbruik betaald aan ‘t Haske. De radio 

ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente; de gemeente is 

hiertoe verplicht ingevolge de mediawet. 
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De speel-o-theek (103 m²) is gehuisvest achter de viswinkel aan de 

van Swinderenstraat. Er wordt €6,60 per m² huur betaald en er wordt 

subsidie ontvangen. De subsidie is volledig afgebouwd. De exploitatie 

van de speel-o-theek loopt al jaren terug en elk jaar is het weer een 

kunst om de touwtjes aan elkaar te knopen. Het gebouwtje is verouderd 

en kent onderhoudsachterstanden. De locatie is prima maar het is wel 

een stand alone situatie en dat wordt jammer gevonden. Als er niets 

gebeurt zal de stichting binnen enkele jaren stoppen.  

 

De peuterspeelzaal is gehuisvest in een voormalige kleuterschool. De 

ruimte is met vrijwilligers helemaal opgeknapt en voldoet volledig aan 

de wensen. Dit jaar wordt er nieuwe dakbedekking aangebracht. Er 

wordt een geringe huur betaald. Het is gemeentelijk beleid om, indien 

deze huur wordt verhoogd naar een kostendekkend tarief, dit volledig te 

compenseren. Indien er in Balk een integraal kindcentrum zou worden 

gemaakt voor alle basisscholen dan wil de peuterspeelzaal daar graag 

bij aansluiten. 

 

De muziekschool is met een aantal kantoorvoorzieningen 

(Buurtzorg, directie peuterspeelzalen Gaasterland) gehuisvest in de 

voormalige bibliotheek. Het gebouw is in redelijk goede staat en voldoet 

aan de wensen maar ook dit pand is ruim 45 jaar oud. 

 

2.1.2 Basisscholen en sport 

De basisscholen Ludgerus en it Hazzeleger zijn samen in een gebouw 

gehuisvest. Dit gebouw is bijna 40 jaar oud. Het gebouw voldoet goed 

maar is qua uitstraling wel wat gedateerd aan het worden. In het 

gemeentelijk huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) staat nieuwbouw 

op de rol voor 2030; het IHP biedt evenwel ruimte om dit naar voren te 

trekken. 

 

Basisscholen ontvangen een instandhoudingsvergoeding voor hun 

gebouwen van het rijk, en zijn veelal zelf eigenaar van het gebouw.  

 

Sport en beweging 

Balk heeft een sporthal en een gymzaal. 

Sporthal (2418 m²) is uit 1975 en verkeert bouwkundig in redelijk 

goede conditie. Met een leeftijd van 42 jaar komt het pand in 

aanmerking voor een renovatie.  

De sporthal is de afgelopen jaren op prime time erg in trek; diverse 

verenigingen wijken nu uit naar andere plaatsen. De sportverenigingen 

en de scholen hebben de gemeente hierover een brief geschreven en 

dringen aan op een plan om de vraag in het dorp beter te faciliteren (zie 

bijlage). 
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De gymzaal (520m²) is uit 1963 en is constructief veilig maar het 

sanitair en de installaties zijn sterk verouderd. Energetisch en qua 

binnenklimaat voldoet het gebouw niet meer aan de huidige eisen. Een 

renovatie is niet rendabel, aldus informatie van de gemeente.   

 

2.2 Op kaart 

Onderstaand wordt de huidige locatie van de voorzieningen waar 

wellicht een huisvestingskans speelt aangeduid op kaart: 

 

 
 

Illustratie: de huidige locatie van de voorzieningen 

 

2.3 Niet meegenomen 

Een aantal voorzieningen zijn niet meegenomen in deze analyse. 

Onderstaand een overzicht, en de reden waarom ze niet zijn 

meegenomen. 

 

 

Voorziening  Niet meegenomen want 

Kinderopvang SISA Hebben adequate huisvesting 

Basisschool Bolster Nieuwbouw stamt uit 2009; in prima staat. 

Wurkjouwer Recent pand betrokken (2016) 

Zalen bij de beide 

kerken 

Privaat bezit, niet in centrum gelegen 
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3 Toekomstscenario’s 

Theoretisch zijn er in hoofdlijn verschillende scenario’s denkbaar die 

onderstaand kort worden beschreven. Voor alle scenario’s geldt dat er 

nog geen plan of besluit ligt; het is een verkenning van wat er zou 

kunnen. 

Onderstaand worden de scenario’s ook visueel weergegeven. Hierbij 

geldt dat effen vormen nieuw zijn, en gearceerde vormen de bestaande 

gebouwen met een renovatie van nader te bepalen omvang. 

 

De volgende scenario’s worden beschreven: 

 

Scenario  1a 1b 2a 2b 3a 3b 

Naam 

scenario 

 

Alles nieuw 

en samen 

Alles nieuw 

op 2 

plekken 

Nieuw 

kindcultuur-

centrum; 

sport 

huidige 

locatie 

Deels nieuw 

kindcultuur-

centrum; 

sport 

huidige 

locatie 

Huidige 

gebouwen 

Huidige 

gebouwen + 

nieuwbouw 

Treemter 

 

3.1 Alles nieuw  

 

1a. Alles nieuw en samen: een sportcultuurkindcentrum 

Het meest vergaande scenario is dat alle voorzieningen worden 

geconcentreerd. Er ontstaat dan een integraal complex voor alle 

inwoners van Balk, met sport, basisscholen en de sociaal culturele 

voorzieningen. ‘t Haske blijft gehandhaafd als gebouw vanwege haar 

monumentale status. Omringende panden worden aangekocht en 

gesloopt om ruimte te creëren. De nieuwbouw voor sport, scholen en 

sociaal-culturele voorzieningen wordt aan en om it Haske 

gepositioneerd. Een deel van de nieuwbouw kent twee verdiepingen. Alle 

verdiepingen zijn toegankelijk voor minder validen. 

Op deze manier kan een mooie nieuwe wand worden gemaakt langs de 

Dubbelstraat. 

Voor de vrijkomende gebouwen (sporthal, scholen, speel-o-theek enz.) 

wordt een nieuwe bestemming gezocht, al dan niet met sloop. 
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Model 1a: alles nieuw, locatie Haskeplein. 

 

 

1b Alles nieuw op 2 plekken: kindcentrum en sportcultuurcentrum    

Een subvariant op het scenario alles nieuw is dat wel alles nieuw 

wordt gebouwd, maar dat de scholen en de peuterspeelzaal op de plek 

van de huidige sporthal komen, zodat er een combinatie kan worden 

gemaakt met de Bolster.  

Sporthal en Treemter en de overige sociaal culturele voorzieningen 

worden geconcentreerd bij it Haske. 

 

 
Model 1b; nieuw sportcultuurcentrum (Haskeplein) en nieuw kindcentrum (bij Bolster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

twee 
basis-

scholen 

sportvoor-
zieningen 

sociaal 
culturele 

voor-
zieningen 

kind 

centrum 

 

sportvoor-    
zieningen 

sociaal 
culturele 

voor-      
zieningen 
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3.2 Deels nieuw 

Bij gedeeltelijke vernieuwing zijn er twee varianten in beeld nl: 

 

2a. nieuw kindcultuurcentrum; sport op de huidige locatie  

Er vindt nieuwbouw plaats voor de sociaal culturele voorzieningen, 

aan/bij ‘t Haske waarbij de nieuwbouw voor de scholen op nader te 

bepalen wijze wordt geïntegreerd met de nieuwbouw voor de Treemter; 

 
Model 2a: nieuw kindcultuurcentrum (locatie Haskeplein) en evt. uitbreiden sport (huidige 

plek) 

 

In dit scenario wordt de bestaande sporthal zo nodig op nader te 

bepalen wijze gerenoveerd, en uitgebreid ter vervanging van de 

gymzaal. Daarbij wordt de uitbreiding zo nodig zo groot gemaakt dat 

ook de verenigingen die nu moeten uitwijken naar elders in de hal 

terecht kunnen. Of dat nodig en wenselijk is wordt nader beoordeeld 

door de gemeente. 

 

2b. deels nieuw kindcultuurcentrum; sport op de huidige locatie  

Er vindt nieuwbouw plaats voor de scholen aan/tussen/nabij de 

Treemter en ‘t Haske, waarbij e.e.a. zo wordt gepositioneerd dat elkaars 

ruimtes zo goed mogelijk kunnen worden gebruikt. Treemter wordt 

gerenoveerd. 

 

In dit scenario wordt de bestaande sporthal eveneens zo nodig op nader 

te bepalen wijze gerenoveerd en uitgebreid.   

twee 
basis-

scholen 

sportvoor-
zieningen 

(uitbreiden) 

sociaal 
culturele 

voor-  
zieningen 
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Model 2b nieuwbouw scholen bij te renoveren Treemter (locatie Haskeplein); evt. 

uitbreiden sport (huidige plek) 

3.3 Huidige locaties 

Bij deze scenario’s blijven de voorzieningen (in hoofdlijn) op de huidige 

vier plekken nl. die van de scholen, de Treemter, de sport en de 

peuterspeelzaal. Ook dan zijn er weer een aantal opties: 

 

3a. Huidige gebouwen:  

In dit scenario blijven de voorzieningen zitten waar ze zitten. De 

Treemter wordt opgeknapt zodat het gebouw er weer 20 jaar tegen kan. 

De scholen gaan in het huidige gebouw door tot 2030 conform het 

huidige IHP. Verkend wordt of de functies van de speel-o-theek en ‘t 

Haske binnen de huidige contouren van de Treemter kunnen worden 

opgevangen, zo nodig met een verbouwing. ‘t Haske krijgt een andere 

bestemming. 

 

Ook in dit scenario wordt de sporthal op nader te bepalen wijze 

gerenoveerd en uitgebreid.   

 
Model 3a alles renoveren, alles huidige plekken 

twee 
basis-

scholen 

sport-
voorzieningen 

sociaal 
culturele 

voor- 
zieningen 

twee 
basis-

scholen 

sportvoor-
zieningen 

sociaal 
culturele 

voor-
zieningen 
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3b. Huidige gebouwen + nieuwbouw Treemter  

Dit scenario is hetzelfde als scenario 3a met dien verstande dat er nieuw 

wordt gebouw voor de Treemter, aan en om it Haske. 

 

 
 

3.4 Een overzicht van de varianten 

In de volgende hoofdstukken worden deze scenario’s beoordeeld. 

Voor de overzichtelijkheid geven we hier de scenario’s weer in 

tabelvorm: 

 

Scenario  1a 1b 2a 2b 3a 3b 

Naam 

scenario 

 

Alles nieuw 

en samen 

Alles nieuw 

op 2 

plekken 

Nieuw 

kindcultuur-

centrum; 

sport 

huidige 

locatie 

Deels nieuw 

kindcultuur-

centrum; 

Sport 

huidige 

locatie 

Huidige 

gebouwen 

Huidige 

gebouwen + 

nieuwbouw 

Treemter 

Aantal 

locaties  
1 2 2 2 4 4 

Treemter nieuw nieuw nieuw renoveren renoveren nieuw 

sporthal nieuw nieuw Bestaande 

hal 

uitbreiden 

Bestaande 

hal 

uitbreiden 

Bestaande 

hal 

uitbreiden 

Bestaande 

hal 

uitbreiden 

scholen nieuw nieuw nieuw nieuw doorexploit. doorexploit. 

Peuter-

speelzaal 
nieuw nieuw nieuw nieuw doorexploit. doorexploit. 

 

Uiteraard zijn er nog meer subvarianten denkbaar. Voorgesteld wordt 

om allereerst de hoofdlijn te bepalen en dan daar verder op in te 

zoomen. 

 

twee 
basis-

scholen 

sport-
voorzieningen 

(uitbreiden) 

sociaal 
culturele 
voorzie-
ningen 
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3.5 Beoordelen scenario’s 

De haalbaarheid van de verschillende scenario’s kan worden beoordeeld 

aan de hand van een aantal thema’s nl.: 

 

 Wat zijn de voor- en nadelen? 

 Is het ruimtelijk inpasbaar? 

 Wat kost het qua investering? 

 Gaan de exploitatiekansen van de voorzieningen erop vooruit? 

 Is er draagvlak in het dorp? 
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4 Voor- en nadelen 

4.1 Ontwikkelingen 

Er zijn een aantal autonome ontwikkelingen die van belang zijn bij het 

nadenken over de toekomst van voorzieningen. Zonder uitputtend te 

willen zijn kan het volgende worden gesignaleerd: 

 Bevolkingsontwikkeling; Balk zal naar verwachting niet of 

nauwelijks groeien. Wel zal er in de toekomst in Balk minder 

jeugd zijn en meer ouderen (ontgroening en vergrijzing).  

 Individualisering én ontmoeting; de samenleving blijft 

individualiseren. Dat wordt zichtbaar bij de groei van meer 

individuele sporten, de treek naar de stad, en de afnemende 

bereidheid om zich langdurig ergens aan te verbinden. Anderzijds 

houden mensen de behoefte aan verbinding en ontmoeting en 

worden moderne producten gretig benut. 

 Veranderende arbeidsmarkt; steeds minder mensen hebben vast 

werk waar ze zeer langdurig blijven, en steeds meer mensen 

werken flexibel of in ploegendiensten.  

 Digitalisering; door  de ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering van de samenleving verandert een deel van de 

vraag naar voorzieningen. Waren er vroeger spreekuren; nu is er 

internet. Moest men vroeger voor een film kijken naar de 

bioscoop; nu is er netflix. Maar ook voor dit onderwerp geldt: de 

behoefte aan ontmoeting en verbinding blijft. 

 

De vraag naar voorzieningen zal door al deze ontwikkelingen 

veranderen.  

Bij renovatie of nieuwbouw van voorzieningen kan hier zo goed mogelijk 

op worden ingespeeld. Flexibiliteit in gebouwen is daarbij belangrijk.  

 

Verder zullen de ontwikkelingen blijven vragen om het ontwikkelen van 

andere producten om de veranderende vraag te beantwoorden. Het 

behoud van voorzieningen hangt voor een belangrijk deel af van het 

vermogen om in de productontwikkeling soepel mee te gaan in een 

veranderende wereld.  

4.2 Kansen bij concentratie 

 

Het feit dat een groot deel van deze voorzieningen binnen afzienbare tijd 

moet worden gerenoveerd of toe is aan nieuwbouw, biedt kansen. Er 

kan worden nagedacht over concentratie van de voorzieningen en de 

vraag kan worden gesteld of dat voordelen biedt.  
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Onderstaand worden aantal mogelijke voordelen kort aangeroerd. 

 

De voorzieningen zijn stand alone gehuisvest. Voor een groot deel van 

de  voorzieningen geldt dat denkbaar is dat de exploitatie verbetert als 

er meer reuring is. 

 

De kindvoorzieningen kunnen toe naar een integraal aanbod in één 

complex: van peuterspeelzaal tot muziekles, alles in één pand. Nadeel is 

dat de Bolster hier los van komt te staan. Voor de peuterspeelzaal zal 

het afweging worden of ze met dat gegeven wel mee willen in het 

nieuwe centrum.  

 

Voor alle voorzieningen geldt dat met een investering in het bestaande 

gebouw of met een nieuwbouwsituatie het energieverbruik omlaag is 

te krijgen.1 

 

Voor alle voorzieningen geldt dat er (zeer) regelmatig ruimtes leeg 

staan. Indien de voorzieningen in één gebouw worden gehuisvest dan 

kan er meervoudig ruimtegebruik plaatsvinden waarmee de 

gezamenlijke exploitatie verbetert. 

Meervoudig ruimtegebruik is zowel inpandig aan de orde als bij de 

parkeeropgave buiten. 

 

Sommige voorzieningen kampen met een teruglopend aantal 

bestuursleden. Indien de voorzieningen in één gebouw worden 

gehuisvest dan ontstaan er mogelijkheden om ook de bestuurlijke 

setting te integreren. 

 

De komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling (minder jeugd, 

meer ouderen). Het aanbod in de voorzieningen zal mee (moeten!) 

veranderen. Een nieuw integraal complex kan zo flexibel gebouwd 

worden dat ruimtes makkelijk voor andere doeleinden kunnen worden 

gebruikt.  

 

Bij huisvesting in één complex kunnen de onderscheidene voorzieningen 

door samenwerking gebruik maken van elkaars kennis en expertise, en 

elkaars vaardigheden benutten. 

 

4.3 Bedreigingen bij concentratie 

                                           

 
1 Het energieverbruik van de Treemter (gas plus elektrisch) is nu €1.100 per maand (bron: 

exploitant) oftewel  €13.200,- per jaar. Dat is vergelijkbaar met wat bij nieuwbouw 

(basisniveau) op basis van kengetallen kan worden gerealiseerd. Nieuwbouw kan wel 

zuiniger: nul op de meter is haalbaar. Het huidige pand kan zuiniger worden met een  

goede isolatie en zonnepanelen.  

 



DORPSVOORZIENINGEN BALK– TOEKOMSTSCENARIO’S  |  OKTOBER 2017           

   

 

16 van 48 

Twee van de huidige voorzieningen kennen een particuliere 

commerciële exploitant, nl. de Treemter en de sporthal(kantine). 

Deze beide exploitaties draaien voor een belangrijk deel op de 

inkomsten uit de horeca. Indien alle voorzieningen worden 

geconcentreerd dan zal er slechts één horecavoorziening komen. Eén 

van de twee commerciële exploitanten zal dan naar verwachting geen 

plek meer hebben. 

Overigens is het de vraag of beide commerciële exploitaties op termijn 

overeind kunnen blijven als de gemeente haar beleid aanscherpt.  

 

 Er ontstaat bij concentratie een nieuw complex met verschillende 

partners en verschillende besturen. Er zal op nader te bepalen wijze 

moeten worden samengewerkt. Samenwerken gaat niet altijd goed; 

soms ontstaan er conflicten. Dat is deels te voorkomen met een goede 

organisatiestructuur en is en blijft deels een mensenkwestie. 

 

Op piekmomenten kan het (erg) druk worden in het gebouw en kan de 

parkeervraag groter zijn dan wat er beschikbaar is. Dat kan gezellig zijn, 

maar soms kan het ook erg druk worden. Dit kan worden verzacht door 

bijvoorbeeld de starttijden van activiteiten uit elkaar te laten lopen. 

 

Bij concentratie (vooral variant 1) zal er op die plek meer verkeersdruk 

ontstaan dan bij deconcentratie. Aan- en afvoerroutes, de pareervraag, 

de logistiek van bevoorrading en klanten zijn daarbij aandacht en ruimte 

vragende onderwerpen. 

 

Bij MFA’s komt het voor dat gebruikers na verloop van jaren vertrekken 

of stoppen. Voor de vrijgekomen ruimtes moeten dan nieuwe huurders 

worden gezocht. Vertrek kan leiden tot gedeeltelijke leegstand en 

daarmee tot een verslechterde exploitatie. 

 

4.4 Gouden regels bij concentratie 

In 2012 heeft Utrecht haar ervaringen met MFA’s op papier gezet. 

Onderstaand worden deze weergegeven. De essentie is dat er 

draagvlak moet zijn voor concentratie. Dat is de basis voor succes.  

 

− Samenwerking inhoudelijk alleen als interesse en intrinsieke wil bij partijen aanwezig is.  

− Zorg voor zicht op eigenbelang en teamgeest ten aanzien van de vooraf gestelde 

doelen.  

− Onderscheid of de meerwaarde in de vorm is van: delen van ruimte en faciliteiten 

(kostenbesparing), versterken publieksfunctie en benutten van elkaars klanten, 

inhoudelijke samenwerking en ketenintegratie.  

− Zorg voor lange termijn commitment. Zoals vooraf aandacht voor persoonswisselingen 

en overdracht van afspraken. Zoals bij verhuur (onderverhuur) contracten etc..  
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− Gastvrijheid is de belangrijkste succesvoorwaarde voor MFA's met een sterke 

publieksfunctie; geef een grotere MFA een 'gezicht'; mensen vinden het fijn als ze een 

persoon zien die ze kennen, en die hen kent; MFA's is mensenwerk.  

− Zorg dat de verantwoordelijk organisatie voor de exploitatie van de meervoudig te 

gebruiken ruimte er baat bij heeft als de ruimte goed gebruikt wordt (prikkel).  

− Indien horeca wordt gerealiseerd: laat haalbaarheid van te voren toetsen, zorg altijd 

voor een goed zicht vanaf de straat, creëer zo mogelijk terras op zuiden, vermijd horeca 

op verdieping, laat horecaondernemer eigen ruimte inrichten (casco opleveren), selecteer 

horecaondernemer met zorg en zorg dat je van elkaar afkunt indien de samenwerking niet 

goed verloopt. 

 

Eén van de grootste nadelen van de Treemter nu is dat de horeca 

betrekkelijk achteraf ligt. In een nieuwe situatie kan de horeca zo 

worden gepositioneerd dat er meer (commerciële) mogelijkheden 

komen. 

4.5 Beleid 

De gemeente streeft naar een compacte, flexibele en duurzame 

vastgoedportefeuille met een hoge bezettingsgraad. In het 

coalitieakkoord staat dat gebouwen die geen gemeentelijke functie meer 

hebben of op termijn zullen krijgen, zo mogelijk worden afgestoten.  

Onder de gemeentelijke kerntaak vallen de gebouwen voor scholen en 

bewegingsonderwijs. 

Dat betekent dat de exploitanten van de overige voorzieningen op 

termijn ook te maken krijgen met de eigenaarlasten (groot onderhoud, 

verzekeringen, WOZ). Naar verwachting kunnen niet allen dat dragen. 

 

Een deel van deze voorzieningen is afhankelijk van impliciete 2 of 

expliciete subsidiëring door de gemeente. Subsidies zijn voortdurend 

onderhevig aan politieke afweging en kunnen worden afgebouwd. De 

subsidies voor it Haske en voor de speel-o-theek kennen bijvoorbeeld al 

een afbouwregime.  

                                           

 
2 Zoals geen huur betalen 
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5 Locatie 

5.1 Locatiekeuze bij (gedeeltelijke) concentratie 

Er zijn verschillende locaties verkend voor de concentratie scenario’s. De 

voorkeur gaat ernaar uit om te kiezen voor het gebied aan en om it 

Haske. 

De verwachting is dat op die manier het centrum van Balk het beste 

wordt gediend. 

 

Onderstaand een overzicht van de afwegingen omtrent de andere 

locaties. 

 

locatie afweging 

’t Haske en de 

nabije omgeving 

ervan 

Centraal gelegen; met aankoop en sloop is veel 

ruimte te genereren. Biedt perspectief voor 

blijvend gebruik van gemeentelijk monument ‘t 

Haske. Voorkeurslocatie. 

Locatie van der 

Heide 

Locatie is relatief klein en dicht bij 

woonbebouwing. Meer geschikt voor 

woningbouw. Valt af. 

Locatie jachthaven 

(in voorbereiding) 

Al bestemd voor andere voorzieningen, buiten 

het centrum gelegen; valt af. 

Paadwizer Voldoende groot maar buiten het centrum 

gelegen. Valt af. 

Locatie 

sportvelden voor 

alle sport 

Valt af; te excentrisch voor 

basisschoolgymnastiek. Samenhang gymnastiek 

en sport nodig voor de exploitatie. 

 

5.2 Ruimtelijke inpasbaarheid  en – kwaliteit scenario’s 

Verkend is of de scenario’s inpasbaar zijn op de voorkeurslocatie. 

De conclusie hieruit is de volgende: 

 

 scenario Inpasbaar op 

voorkeurslocatie? 

1a Alles nieuw en samen inpasbaar; eventueel is een 

combinatie te maken met 

vml. raadhuis 

1b Alles nieuw op 2 plekken inpasbaar 

2a Nieuw kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie 

inpasbaar 
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2b Deels nieuw 

kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie 

inpasbaar 

3a huidige gebouwen inpasbaar 

3b Huidige gebouwen + nieuwe 

Treemter 

inpasbaar 

 

Bij scenario 1a krijgt het dorpshart van Balk een geheel andere 

aanblik. Op nader te bepalen wijze worden de voorzieningen 

ingevlochten tussen het vml. raadhuis en ‘t Haske. De parkeervraag 

wordt gezamenlijk opgepakt en de ruimtes worden zoveel mogelijk 

gezamenlijk gebruikt.  

 

Een indicatie van de ruimtevraag bij scenario 1a geeft het onderstaande 

beeld. Met nadruk zij vermeld dat de indicaties van de ruimtevraag in 

deze paragraaf geen ontwerpen zijn. De inpassing in het gebied zal in 

het ontwerp nog worden verbeterd.  

 

 

De gehanteerde vlakken 

geven een beeld van de 

hoofdmassa; daarnaast zijn 

er nog ruimtes nodig voor 

berging, toiletten enz., maar 

die kunnen om de 

hoofdvlakken worden 

ingepast. 

 

 

Het rode vlak: sociaal culturele 

voorzieningen en sport 

Het blauwe vlak: scholen 

Het zwarte vlak: it Haske, bestaand.  

 

Illustratie: indicatie ruimtevraag 

scenario 1a: alles nieuw & samen 
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Bij scenario 1b ontstaan twee nieuwe complexen; één voor de scholen 

en één voor sport en sociaal culturele voorzieningen.  

Een indicatie van de ruimtevraag geeft het volgende beeld: 

 
 

Illustratie scenario 1b: alles nieuw: apart kindcentrum en sportcentrum 

 

Bij de scenario’s 2 is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te 

realiseren. Zeker als er ook nieuwbouw plaatsvindt voor de Treemter en 

de muziekschool c.a. kan de uitstraling flink verbeteren. 

Bij renovatie kan dat tot op zekere hoogte ook bijv. door de entree een 

facelift te geven, maar de bestaande situering van de bebouwing met 

voor de Treemter een wat weggestopte ingang, is dan beperkend. 

 

Zowel bij de scenario’s 1 als 2 zal aangrenzend vastgoed verworven 

moeten worden om voldoende ruimte te vinden. 

 

Een eerste weergave van de verschillende mogelijkheden om scenario 

2a en 2b in te passen geeft het volgende beeld: 
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Illustratie: ruimtevraag scenario 2a  Illustratie ruimtevraag scenario 2b; deels  

Nieuw kindcultuurcentrum, sport  nieuw kindcultuurcentrum; sport huidige 

huidige locatie  huidige locatie  

 

Scenario 3a is feitelijk de huidige situatie. Ruimtelijk is er dan geen 

bijzondere vraag aan de orde. De gebouwen blijven waar ze zijn.  

Naar verwachting ontstaat er dan wel leegstand in het centrum. De 

speel-o-theek en ’t Haske gaan op termijn vermoedelijk dicht. Ook zal er 

mogelijk sprake zijn van sluiting van het bankkantoor. Garage van der 

Heide is al gesloten. 

 

 

Illustratie: scenario 3a; huidige gebouwen (waar nodig gerenoveerd) 
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Scenario 3b is sterk vergelijkbaar met scenario 3a maar de Treemter 

wordt nieuw gebouwd aan ’t Haske en die beide exploitaties worden in 

elkaar geschoven. Vermoedelijk moet er dan ook nieuw worden 

gebouwd voor de functies die nu zijn gehuisvest in de vml. bibliotheek. 

Nieuwbouw biedt ruimtelijk kans om er een mooi ensemble van te 

maken. 

 
 

Illustratie: scenario 3b alles bestaande plek met nieuwbouw voor de Treemter. 
 

Samenvattend kan als volgt worden geoordeeld over de ruimtelijke 

inpasbaarheid en kwaliteit: 

 

 scenario Ruimtelijke inpasbaarheid 

en kwaliteit 

1a Alles nieuw en samen +++ 

1b Alles nieuw op 2 plekken ++ 

2a Nieuw kindcultuurcentrum; 

sport huidige locatie 

+ 

2b Deels nieuw 

kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie 

+/0 

3a huidige gebouwen 0 

3b Huidige gebouwen + 

nieuwbouw Treemter 

+ 
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Vanuit ruimtelijk oogpunt scoren de eerste scenario’s het beste met 

een voorkeur voor scenario 1a. Dan is zowel aan de Dubbelstraat als 

aan het Treemterplein een nieuwe wand te maken waarmee de 

ruimtelijke kwaliteit van Balk toeneemt. 

Het parkeervraagstuk is dan ook goed op te lossen, blijkens de eerste 

tellingen. 

 

Variant 1b scoort ook goed mede omdat de scholen en peuterspeelzaal 

op de nieuwe locatie een mooie buitenruimte kunnen krijgen.   
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6 Investering per scenario 

6.1 Investering verschillende scenario’s 

De  verschillende scenario’s brengen allen eigen kosten met zich mee. In 

dit stadium is niet meer dan een grove berekening te maken met nog 

diverse onzekerheden. Deze berekeningen dienen om bij het bepalen 

van de koers rekening te houden met het financieel effect. Als het 

voorkeursscenario is gekozen dan moet dat zo worden uitgewerkt dat er 

een gedegen raming van de investeringskosten kan worden opgesteld. 

 

In deze opstelling is voor nieuwbouw gerekend met gemiddelde all-in 

realisatiekosten van €1900,- per m². Daarin zit zowel de voorbereiding, 

planologische procedure, het ontwerpproces, de bouw maar ook evt. en 

niet compensabele of verrekenbare btw. Dit kengetal biedt enige ruimte 

voor bijzonderheden. De losse inrichting is in principe geen onderdeel 

van deze berekening. Voor sommige functies is dit getal aan de lage 

kant, voor andere aan de hoge kant. 

 

Een onzekere factor zijn de stijgende bouwkosten. Bovengenoemd 

kengetal houdt slechts beperkt rekening met een voortdurende sterke 

en/of explosieve stijging. 

 

 

 
Illustratie: stijging bouwkosten 

 

Bij nieuwbouw kan gedacht worden aan meervoudig ruimtegebruik. 

Hiervoor zijn allerlei varianten denkbaar. 
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In dit stadium kan er niet meer dan een aanname worden gedaan op de 

mate waarin meervoudig ruimtegebruik aan de orde zal zijn. Pas als er 

met partijen een programma van eisen is gemaakt komt hierop meer 

houvast.  

Bij de berekeningen is vooralsnog de aanname gedaan dat de 

plattegronden 10% kleiner kunnen worden dan ze nu zijn omdat ruimtes 

gezamenlijk kunnen worden gebruikt.  

 

Bij de berekeningen is voorts rekening gehouden met de noodzakelijke 

verwerving van vastgoed, op basis van aannames. Er is geen rekening 

gehouden met de meerkosten van eventueel verdiept parkeren. 

 

6.2 Investering bestaande voorzieningen 

Indien er voor gekozen wordt om door te gaan in de bestaande 

voorzieningen dan vraagt dit ook een investering. Er is ook nu al een 

noodzaak tot een aantal verbeteringen. 

 

De Treemter heeft de volgende onderdelen die om een verbetering 

vragen om het gebouw toekomstbestendig te maken: 

- De keuken 

- Entree  

- Grote zaal (aankleding en techniek) 

- Toegang minder validen 

- Algehele uitstraling 

 

De gymzaal is hoe dan ook aan het eind van zijn levensduur. De vraag 

kan worden gesteld of dit vervangen moet worden door ergens nieuw te 

bouwen. Dit kan de vorm krijgen van een uitbreiding van de sporthal. 

De sporthal is ook ruim 40 jaar oud en behoeft een aantal verbeteringen 

nl.: 

 

- Betere isolatie buitenschil;  

- Verduurzaming installaties; 

- Renovatie kleedkamers en sanitaire ruimtes; 

- Vervanging houten plafonds; 

- Nieuwe kleurstelling interieur en exterieur. 

 

In de scenario’s waarbij de sport op de huidige locatie blijft is gerekend 

met een stelpost voor zowel renovatie als uitbreiding van de huidige 

sporthal. De gemeente beoordeelt de beleidsmatige noodzaak daarvan 

nog. 
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6.3 Indicatie benodigde investeringen 

De berekeningen van de investeringen geven (indicatief) het volgende 

resultaat: 

 

 scenario Totale investering 

(indicatief, afgerond) 

1a Alles nieuw en samen € 13,2 miljoen 

1b Alles nieuw op 2 plekken € 12,0 miljoen 

2a Nieuw kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie 

€  8,6 miljoen 

2b Deels nieuw kindcultuurcentrum; 

sport huidige locatie 

€  7,1 miljoen 

3a huidige gebouwen €  2,9 miljoen 

3b Huidige gebouwen + nieuwbouw 

Treemter 

€  4,8 miljoen 

 

6.4 Wie betaalt de investering? 

De sociaal culturele en sportvoorzieningen kennen een exploitatie die te 

zwak is om substantieel mee te betalen aan de investering. Scholen 

hoeven per definitie vanuit de wet niet mee te betalen aan de stichting 

van hun basishuisvesting. Aanvullende zaken worden soms wel door 

schoolbesturen bekostigd. 

Dat betekent dat de overheid, eventueel aangevuld met fondsen of 

subsidies, de benodigde investering zal moeten dragen. 

De ervaring leert dat fondsen en subsidies vooral ingezet kunnen 

worden voor inrichting en bijzondere onderdelen voor specifieke 

doelgroepen en niet voor de realisatie van het gebouw. 

De verwachting is derhalve dat de investering voor het overgrote deel 

door de overheid (gemeentelijke, provinciale) moet worden gedragen.  

 

6.5 Dekking investering 

Voor de dekking van de investering door de overheid zijn er een aantal 

mogelijkheden. De gemeente zal primair aan zet zijn. 

 

 Bekostiging van de nieuwbouw van de scholen in het kader van 

IHP (integraal huisvestingsplan voor het onderwijs gemeente de 

Fryske Marren). Binnen dit plan zijn wel mogelijkheden; 

nieuwbouw staat nu gepland voor 2030 maar kan naar voren 

worden gehaald omdat een aantal eerdere investeringen geen 

doorgang zal vinden. Aanpassing van het IHP in deze zin vraagt 

instemming van de Raad. Uitgangspunt van onderstaand 

dekkingsoverzicht is dat alle kosten waarmee de nieuwbouw voor  
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de scholen gepaard gaat, inclusief de boekwaardes, uit het IHP 

worden gedekt. Of dat haalbaar is moet nog blijken. 

 Opbrengsten uit woningbouw op vrijvallende locaties. In een 

aantal scenario’s vallen locaties vrij die kunnen worden ingezet 

voor woningbouw en waarmee wellicht middelen kunnen worden 

gegenereerd. Echter, met een niet groeiende bevolking geeft de 

provincie weinig ruimte voor extra woningbouw. En er zijn in Balk 

al meer plekken waar naar woningbouw wordt gevraagd.  

Vooralsnog wordt derhalve niet op deze opbrengsten gerekend. 

 Een bijdrage van de provincie is een optie. De provincie kent 

een veelheid aan subsidieregelingen; op dit moment is er geen 

subsidieregeling die qua voorwaarden past bij de realisatie van 

vastgoed voor voorzieningen. In het verleden zijn wel MFA’s 

gesubsidieerd en gedeputeerde de Rouwe heeft aangegeven dat 

er voor een goed plan in Balk altijd geld is. Nader moet worden 

verkend wat er haalbaar is.  

 Dorpsgelden; veelal betalen dorpen en verenigingen mee aan 

de realisatie van een MFA. De praktijk is dat door hen fondsen 

kunnen worden verworven, en dat er door middel van acties geld 

is te verzamelen. In dorpen elders is ervaring opgedaan met het 

ophalen van 1-3 ton aan “eigen” geld.  

 Gemeentelijke middelen; de gemeentelijke financiële positie is 

goed dus er zijn mogelijkheden om geld in te zetten voor Balk. 

Hoeveel dat kan en mag zijn vraagt een nadere afweging.  
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7 Exploitatie per scenario 

7.1 Exploitatie(s) bestaande voorzieningen 

De huidige exploitaties van de sporthal(kantine) en de Treemter bieden 

weinig ruimte om mee te betalen aan vastgoed. Voor beide 

voorzieningen geldt dat een exploitatie alleen haalbaar is, als er geen 

grote vaste gebouwlasten op drukken. 

 

Het beleid is erop gericht dat dorpshuizen tegen een nader te bepalen 

prijs worden overgedragen aan de exploitant of “het dorp”. In het 

dorpshuizenbeleid 2015-2018 staat dat het dorpshuis vervolgens zelf 

verantwoordelijk is voor een sluitende exploitatie.    

 

it Haske en de speel-o-theek kunnen ook zonder huurlasten het hoofd 

naar verwachting niet meer overeind houden.  

 

De basisscholen hebben een wettelijk vastgelegd recht op het om niet in 

gebruik krijgen van gebouwen. De exploitatie en het onderhoud van het 

gebouw moeten vervolgens door de school worden gedaan. Als een 

school ophoudt te bestaan valt het gebouw terug naar de gemeente. 

De exploitatie van scholen in deze regio wordt lastiger (nu en/of in de 

toekomst) omdat het aantal leerlingen afneemt. Immers, de 

rijksvergoeding daalt maar het gebouw wordt niet kleiner.  

Al hoewel Balk niet zal krimpen qua aantal inwoners, zal ontgroening 

(meer ouderen, minder jeugd) ook hier plaatsvinden. Hierdoor gaan de 

scholen kampen met leegkomende lokalen. De kosten waarmee dat 

gepaard zal gaan zijn voor eigen rekening. 

 

7.2 Exploitatie nieuwbouw 

Bij nieuwbouw kunnen de exploitaties positief worden beïnvloed door: 

- Horeca-exploitaties van sport en cultuur te combineren (alleen bij 

scenario 1);  

- Energiezuiniger gebouwen; 

- Meervoudig ruimtegebruik (betere bezetting leidt tot beter 

resultaat) en compactere gebouwen met ruimtes die voor meer 

doeleinden geschikt zijn; 

- Schoollokalen flexibel te bouwen zodat ze geschikt zijn voor 

ander gebruik. Het gebouw is liefst wat aan de krappe kant in het 

begin zodat vrijkomende lokalen met vreugde worden begroet; 

- Gebouwen aantrekkelijk(er) te maken voor het vieren van 

feesten en partijen (nb: pas op voor concurrentievervalsing); 

- De voorzieningen die anders het loodje leggen (speel-o-theek en 

it Haske) kunnen wellicht bij nieuwbouw of renovatie meeliften 

met hun grote broeders. 
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De verschillende scenario’s kunnen als volgt worden beoordeeld op het 

thema “exploitatieverbetering”: 

 

 scenario Verbetering exploitatie 

1a Alles nieuw en samen ++ 

1b Alles nieuw op 2 plekken ++ 

2a Nieuw kindcultuurcentrum; 

sport huidige locatie 

+ 

2b Deels nieuw 

kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie 

+ 

3a huidige gebouwen 0 

3b Huidige gebouwen + 

nieuwe Treemter 

0/+ 
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8 Draagvlak scenario’s 

8.1 Exploitanten sociaal culturele voorzieningen 

Met de huidige exploitanten van de verschillende sociaal culturele 

voorzieningen is verkend hoe zij aankijken tegen de toekomstscenario’s 

zoals beschreven in hoofdstuk 3.  

Het overzicht van voor- en nadelen zoals opgenomen in deze rapportage 

is deels gebaseerd op hun input en deels gebaseerd op input van 

gemeentezijde en algemene kennis. 

 

Belangrijke overwegingen voor hen zijn: 

- De exploitaties bieden geen ruimte voor extra financiële inzet in 

de huisvesting; 

- Samenwerking kan goed zijn maar het moet werkbaar zijn; 

- Samengang moet inhoudelijke meerwaarde hebben. 

Verwacht wordt dat scenario’s 2 en 3 het meeste draagvlak hebben bij 

de commerciële exploitanten; in de scenario’s 1 blijft nl. slechts één 

exploitatie over. 

8.2 Schoolbesturen en –directies 

Met de schoolbesturen heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. Zowel 

vanuit Hazzeleger als vanuit Ludgerus wordt aangegeven dat men open 

staat voor een gesprek over nieuwbouw en samenwerking met andere 

voorzieningen. 

Dit gesprek moet verder nog gevoerd worden. Welke variant door de 

schoolbesturen het meest positief wordt beoordeeld kan nog niet worden 

gezegd. 

8.3 Sport 

Er hebben nog geen gesprekken met de sport plaatsgevonden over deze 

vraagstukken. De sportverenigingen en basisscholen hebben wel een 

brief geschreven dat zij graag zouden zien dat de Trime wordt uitgebreid 

ter vervanging van het gymnastieklokaal, zodat de sport beter kan 

worden gefaciliteerd. Er wordt nu regelmatig uitgeweken naar andere 

dorpen. 

Deze brief is als bijlage bijgevoegd bij dit document. 

Welke variant door de sport het meest positief wordt beoordeeld kan 

nog niet worden gezegd. 
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8.4 Plaatselijk belang 

Plaatselijk belang vindt het vooral van belang dat de voorzieningen in 

Balk toekomstresistent zijn en dat de beeldkwaliteit van het centrum 

een boost krijgt. Met dat gegeven in het achterhoofd heeft optie 1b een 

lichte voorkeur. Naast een geïntegreerd kindcentrum (drie basisscholen 

met een peuterspeelzaal) ontstaat een concentratie van de culturele- en 

de sportvoorzieningen in het dorpshart.  

Door beide horecavoorzieningen te combineren ontstaat een bredere 

basis voor de toekomst. 

 

Plaatselijk belang stelt voor dat het college eerst aangeeft welke 

varianten zij bespreekbaar vindt, waarna deze varianten door het dorp 

worden besproken. “Het dorp” zijn dan zowel de exploitanten en 

directies van de voorzieningen, als de dorpsbewoners.  

Plaatselijk belang wil hier graag een “beslist nu mee” sessie voor 

organiseren. 

 

8.5 Dorpsbewoners 

Er zijn (behoudens plaatselijk belang) nog geen dorpsbewoners of 

omwonenden betrokken in deze discussie. Dat is een punt van aandacht 

voor het verdere proces waar plaatselijk belang bovenstaand een 

voorstel voor doet. 

 

8.6 Samenvattend over draagvlak 

Het is lastig om in dit stadium iets stelligs te zeggen over draagvlak van 

de verschillende scenario’s. De eerste indruk is de volgende: 

 

 

 scenario Draagvlak 

1a Alles nieuw en samen 0 

1b Alles nieuw op 2 plekken 0 

2a Nieuw kindcultuurcentrum; 

sport huidige locatie 

+ 

2b Deels nieuw 

kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie 

+ 

3a huidige gebouwen 0 

3b Huidige gebouwen + 

nieuwe Treemter 

0 
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Consultatie van de exploitanten van de voorzieningen en de Balksters 

zal een nader beeld van het draagvlak moeten geven. 

Het is verstandig deze gesprekken pas in te gaan als de gemeente heeft 

aangegeven welke scenario’s zij vanuit haar beleid en de beschikbare 

financiële middelen bespreekbaar vindt. 
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9 Samenvatting beoordeling scenario’s 

Op verzoek van Plaatselijk Belang is verkend welke mogelijkheden er 

zijn voor de toekomstige huisvesting van de voorzieningen in Balk.  

Plaatselijk Belang heeft hiermee twee doelstellingen nl. de voorzieningen 

zo goed mogelijk toekomstbestendig maken, en het centrum van Balk 

waar mogelijk verfraaien. 

 

De volgende voorzieningen zijn bekeken: 

 Zalencentrum De Treemter 

 ‘t Haske (en radio Spannenburg) 

 Speel-o-theek de Speelkeet 

 Basisschool Hazzeleger 

 Basisschool Sint Ludgerus 

 Peuterspeelzaal 

 Bibliotheek 

 Muziekschool 

 Sociaal culturele kantoorfunctie 

 Sporthal de Trime 

 Gymzaal 

 

Met uitzondering van de peuterspeelzaal zijn al deze voorzieningen 

gehuisvest in oudere gebouwen waarbij steeds binnen afzienbare tijd de 

vraag aan de orde komt of de gebouwen gerenoveerd worden of dat 

nieuwbouw een betere optie is. 

 

Als nieuwbouw overwogen wordt kan nagedacht worden over 

verschillende scenario’s om de voorzieningen te clusteren in één 

gebouw. Op die manier kunnen exploitaties worden verstevigd en kan 

een ruimtelijke verbetering plaatsvinden in het dorp. 
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Samenvattend geeft de beoordeling van de scenario’s aan de hand van 

de beschreven thema’s het onderstaande beeld. 

 

 

 1a 1b 2a 2b 3a 3b 
 Alles 

nieuw 

en 

samen 

Alles nieuw; 

kindcentrum 

en 

sportcultuur-

centrum 

Nieuw 

kindcultuur-

centrum, 

sport 

uitbreiding 

Deels nieuw 

kindcultuur-

centrum, 

sport 

uitbreiding 

Huidige 

gebouwen 

opknappen 

Huidige 

gebouwen 

met 

nieuwe 

Treemter 

Investering 
3 

€ 13,2 

miljoen 

€12,0 

miljoen 

€  8,6 

miljoen 

€  7,1 

miljoen 

€  2,9 

miljoen 

€ 4,8 

miljoen 

Exploitatie  ++ ++ + + 0 0/+ 

Ruimtelijk +++ ++ + +/0 0 + 

Draagvlak 4 0 0 + + 0 0 

 

De gemeente is nu aan zet om aan te geven welke scenario’s voor haar 

bestuurlijk bespreekbaar zijn. 

Voorstelbaar is dat de gemeente zich hierbij vooral buigt over de 

financiële kant van de zaak.   

Plaatselijk Belang wil graag weten hoe het dorp erover denkt zodat ze 

met die wetenschap met de gemeente kan praten. 

 

In bijlage 1 worden de scenario’s nader samengevat.  

 

                                           

 
3 De investeringsbedragen zijn indicatief en kunnen pas definitief worden 

bepaald als er meer zicht is op het programma van eisen en de 

gewenste ruimtelijke inrichting. Ze geven wel een goede indruk van de 

omvang van de investering en de orde van grootte van de verschillen 

tussen de scenario’s. 
4 Eerste indruk 
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10 Verdere proces 

10.1 Proces 

 

Het verdere proces kan er als volgt uitzien: 

 

 
 

 

 

 

 

college zet koers  

Plaatselijk Belang 
bespreekt met 

dorp 

•dorp denkt vanuit inhoud: wat heeft de 
voorkeur (voor- en nadelen) 

•allereerst bespreken met directies en 
exploitanten 

•apart aandacht voor commerciële 
exploitanten 

plaaatselijk 
belang doet 
voorstel aan 

college 

verder uitwerken 
gekozen variant 
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10.2 Communicatie 

Communicatie en openheid zijn heel belangrijk in een proces als dit. 

Voorkomen moet worden dat exploitanten, directies, medewerkers, 

ouders, bezoekers en omwonenden zaken uit de krant lezen. 

Zo mogelijk moet ook worden voorkomen dat er via een 

ongecontroleerde route zaken (op onjuiste wijze) in de krant komen. 

Anderzijds moet de communicatie ook niet breder worden gemaakt dan 

nodig is; als het college bijvoorbeeld geen panden wil aankopen dan 

hoeven de eigenaren van die panden ook niet te worden geïnformeerd.  

Tot slot moet ook voorkomen worden dat de raad achterloopt op het 

dorp in de informatiestroom. 

 

Alles overziend worden voor de eerste periode de volgende 

communicatie-acties voorgesteld: 

 

processtap communicatie wanneer 
Bestuurlijk overleg PB 

en college 

- September 2017 

College zet koers  Stukken worden openbaar November 2017 

Informeren 

belanghebbenden 

Gesprek of brief November 2017 

Plaatselijk belang en 

college in de 

openbaarheid 

Persbericht  November 2017 

Het dorp vormt zich een 

oordeel 

Plan voor procesgang met 

communicatie-agenda 

November-

december 2017 

Plaatselijk Belang doet 

voorstel aan het college 

n.t.b. December 2017-

januari 2018 
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Bijlage 1: Overzicht per scenario 
 

1a: alles nieuw en samen 
 

Beschrijving  

Het meest vergaande scenario is dat alle voorzieningen worden 

geconcentreerd. Er ontstaat dan een integraal complex voor alle 

inwoners van Balk, met sport, twee basisscholen, de peuterspeelzaal en 

de sociaal culturele voorzieningen. ‘t Haske blijft gehandhaafd als 

gebouw vanwege haar monumentale status. Omringende panden 

worden aangekocht en gesloopt om ruimte te creëren. De nieuwbouw 

voor sport, scholen en sociaal-culturele voorzieningen wordt aan en om 

it Haske gepositioneerd. Een deel van de nieuwbouw kent twee 

verdiepingen. Alle verdiepingen zijn toegankelijk voor minder validen. 

Op deze manier kan een mooie nieuwe wand worden gemaakt langs de 

Dubbelstraat. Voor de vrijkomende gebouwen (sporthal, scholen, speel-

o-theek, peuterspeelzaal) wordt een nieuwe bestemming gezocht, al dan 

niet met sloop.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

twee  

basisscholen 

sportvoorzieningen 

sociaal 
culturele 

voorzieningen 
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Naam scenario  1a: Alles nieuw en samen  

Locatie  Bij ‘t Haske 

Treemter  nieuw 

Sporthal  nieuw 

Scholen  nieuw 

Peuterspeelzaal  nieuw 

Ruimtelijke inpasbaarheid  Ja,  eventueel is een combinatie te 

maken met vml. raadhuis 

Meerwaarde ruimtelijke 

kwaliteit centrum  

+++ 

Totale investering (afgerond 

en indicatief )  

€ 13,2 miljoen 

 

 

Indicatie ruimtelijke inpassing: 
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1b: alles nieuw op twee plekken 
 
Beschrijving  

Ook dit scenario in behoorlijk ingrijpend. Er ontstaan dan twee nieuwe 

centra, nl. een kindcentrum aan of bij de Bolster, inclusief de 

peuterspeelzaal. De Bolster blijft ongewijzigd.  

En een nieuw sportcultuurcentrum aan de Dubbelstraat met één sterke 

horecavoorziening.   

‘t Haske blijft gehandhaafd als gebouw vanwege haar monumentale 

status. Omringende panden worden (in iets mindere mate dan in 

scenario 1a) aangekocht en gesloopt om ruimte te creëren. De 

nieuwbouw voor sport en sociaal-culturele voorzieningen wordt aan en 

om it Haske gepositioneerd. Een deel van de nieuwbouw kent twee 

verdiepingen. Alle verdiepingen zijn toegankelijk voor minder validen. 

De beeldkwaliteit van de bebouwing aan de Bogermanstraat verbetert 

sterk.Voor de vrijkomende gebouwen (scholen, speel-o-theek, 

peuterspeelzaal.) wordt een nieuwe bestemming gezocht, al dan niet 

met sloop. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kind- 

centrum 

 

sport-
voorzieningen 

sociaal 
culturele 

voorzieningen 
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Naam scenario  1b: Alles nieuw op twee 

plekken  

Locaties Bij ’t Haske en bij de Bolster 

Treemter  nieuw 

Sporthal  nieuw 

Scholen  nieuw 

Peuterspeelzaal  nieuw 

Ruimtelijke inpasbaarheid  Ja 

Meerwaarde ruimtelijke kwaliteit 

centrum  

++ 

Totale investering (afgerond en 

indicatief)  

€ 12,0 miljoen 

 

 

Indicatie ruimtelijke inpassing: 

 
 



DORPSVOORZIENINGEN BALK– TOEKOMSTSCENARIO’S  |  OKTOBER 2017           

   

 

41 van 48 

 
2a: nieuw kindcultuurcentrum;  sport  huidige 
locatie 
 

Beschrijving 

In dit scenario blijft de huidige sporthal staan en wordt voor zover nodig 

gerenoveerd en uitgebreid. 

 

Voor de basisscholen Liudgerus en Hazzeleger, voor de Treemter, voor 

de peuterspeelzaal en voor de voorzieningen die nu in de oude 

bibliotheek zitten wordt nieuw gebouwd in of nabij it Haske. Voor de 

peuterspeelzaal wordt dit zo vorm gegeven dat zichtbaar is dat zij een 

functie hebben voor alle scholen in het dorp. It Haske blijft als gebouw 

gehandhaafd en de nieuwbouw wordt op een aantrekkelijke wijze aan dit 

pand gebouwd. Een deel van de nieuwbouw kent twee verdiepingen. Alle 

verdiepingen zijn toegankelijk voor minder validen. De beeldkwaliteit  

van de bebouwing aan de Bogermanstraat verbetert sterk. 

 

Ook in dit scenario is naar verwachting aankoop nodig van belendende 

percelen.  

 

Schematisch geeft dit het volgende beeld: 

Gearceerd betekent: renovatie 

 

 

 

 

twee  

basisscholen 

sport-
voorzieningen  

sociaal 
culturele 

voorzieningen 
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Indicatie ruimtelijke inpassing: 

 

 
 

 

 

Naam scenario  2a: nieuw kindcultuurcentrum; 

sport huidige locatie  

Locaties Bij ’t Haske resp. huidige sporthal 

  

Treemter  nieuw 

Sporthal  Bestaand (met voor zover nodig 

renovatie en uitbreiding) 

Scholen  nieuw 

Peuterspeelzaal  nieuw 

  

Ruimtelijke inpasbaarheid  Ja 

Meerwaarde ruimtelijke 

kwaliteit centrum  

+ 

Totale investering ( afgerond 

en indicatief )  

€ 8,6 miljoen 
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2b Deels nieuw kindcultuurcentrum; sport 
huidige locatie 
 

Beschrijving 

In dit scenario blijft de huidige sporthal staan en wordt voor zover nodig 

gerenoveerd en uitgebreid. 

Ook de Treemter en de voormalige bibliotheek worden in dit scenario 

gerenoveerd. 

Voor de basisscholen Liudgerus en Hazzeleger en voor de 

peuterspeelzaal zitten wordt nieuw gebouwd in of nabij it Haske. Voor 

de peuterspeelzaal wordt dit zo vorm gegeven dat zichtbaar is dat zij 

een functie hebben voor alle scholen in het dorp. It Haske blijft als 

gebouw gehandhaafd en de nieuwbouw wordt op een aantrekkelijke 

wijze aan dit pand gebouwd. Een deel van de nieuwbouw kent twee 

verdiepingen. Alle verdiepingen zijn toegankelijk voor minder validen.  

 

Ook in dit scenario is naar verwachting aankoop nodig van belendende 

percelen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

twee  

basisscholen 

sport- 

voorzieningen 

sociaal culturele 
voorzieningen 
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Naam scenario  2b: deels nieuw 

kindcultuurcentrum; sport 

huidige locatie  

Locaties Bij ’t Haske resp. huidige sporthal 

  

Treemter  Bestaand (met voor zover nodig 

renovatie) 

Sporthal  Bestaand (met voor zover nodig 

renovatie en uitbreiding) 

Scholen  nieuw 

Peuterspeelzaal  nieuw 

  

Ruimtelijke inpasbaarheid  Ja 

Meerwaarde ruimtelijke 

kwaliteit centrum  

+/0 

Totale investering ( afgerond 

en indicatief )  

€ 7,1 miljoen 

 

 

Indicatie ruimtelijke inpassing: 
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3a alles renoveren, alles huidige plekken 
 

Beschrijving 

In dit scenario blijven alle voorzieningen op hun huidige plek en worden 

waar nodig gerenoveerd. De sporthal wordt ook in dit scenario 

uitgebreid, voor zover nodig. Ruimtelijk verandert er niet veel en 

aankopen van ander vastgoed zijn niet nodig. 

 

 

 

 

Gearceerd betekent: renovatie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

twee basis-
scholen 

sport-
voorzieningen 

sociaal 
culturele 

voor-
zieningen 
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Naam scenario  3a: huidige gebouwen 

opknappen  

Locaties Huidige locaties 

Treemter  Bestaand (met voor zover nodig 

renovatie)  

Sporthal  Bestaand (met voor zover nodig 

renovatie en uitbreiding) 

Scholen  bestaand 

Peuterspeelzaal  bestaand 

Ruimtelijke inpasbaarheid  Ja 

Meerwaarde ruimtelijke 

kwaliteit centrum  

0 

Totale investering ( afgerond 

en indicatief )  

€ 2,9 miljoen 

 

 

 

Indicatie ruimtelijke inpassing 
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3b Huidige gebouwen + nieuwbouw Treemter 
 

Beschrijving 

In dit scenario blijven alle voorzieningen in hun huidige gebouwen. De 

sporthal wordt voor zover nodig gerenoveerd en uitgebreid. Voor de 

Treemter en de functies in de huidige bibliotheek wordt nieuw gebouwd 

waarbij de samenhang met het gebouw van it Haske wordt gezocht. De 

beeldkwaliteit op de hoek van de Dubbelstraat en de Bogermanstraat 

verbetert daardoor. Een deel van de nieuwbouw kent twee verdiepingen. 

Alle verdiepingen zijn toegankelijk voor minder validen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

twee 
basis-

scholen 

sport-
voorzieningen 

(uitbreiden) 

sociaal 
culturele 

voor-        
zieningen 
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Naam scenario  3b: huidige gebouwen + 

nieuwbouw Treemter  

Locaties Huidige locaties 

  

Treemter  nieuw  

Sporthal  Bestaand (met voor zover nodig 

renovatie en uitbreiding) 

Scholen  bestaand 

Peuterspeelzaal  bestaand 

  

Ruimtelijke inpasbaarheid  Ja 

Meerwaarde ruimtelijke 

kwaliteit centrum  

+ 

Totale investering ( afgerond 

en indicatief )  

€ 4,8 miljoen 

 

 

Indicatie ruimtelijke inpassing 

                                                            


