
‘Je voelt hier de verbinding’
Lokaal-O wil discussie over maatschappelijke huisvesting

we de discussieavond op 13 februari ‘Met 
woningen alleen bouw je geen dorp.”
 
DISCUSSIEAVOND Birgit Oelkers hoopt dat, 
door de resultaten van de discussieavond, 
met name de politici anders gaan kijken 
naar de huisvesting van maatschappelijke 

en culturele organisaties. ,,Het zou mooi 
zijn als die initiatieven de handleiding gaan 
vormen voor het gemeentelijke beleid. Wij 
zijn aanvullend op het gebied van bestrijden 
van armoede en eenzaamheid en hulp bij 
opvoeding. Mensen hier zijn zich bewust 
van de meerwaarde. We willen kijken hoe 
we onszelf kunnen behouden en versterken. 
Kijken wat daarvoor nodig is. Eigenlijk wil-
len we de toevalligheidsstrategie omzetten 
in bewuste strategie. Want er zijn meer loca-
ties waarvan de toekomst onzeker is, zoals 
het Poorthuis en de bibliotheek.”
Lokaal-O heeft vier bestuursleden. Hanne-
ke Koppen van Houten (voorzitter), Birgit 
Oelkers (secretaris), Judith van Houten 
(penningmeester) en Marjo Stam (algemeen 
bestuurslid). Er wordt gezocht naar aan-
vulling, met name wat jongere leden zijn 
welkom.
In Lokaal-O is de weggeefwinkel, worden 
theaterlessen gegeven, Arabische les, zijn er 
tekenclubs, een kunstgalerie, de buurtbieb, 
gitaar- en yogales, workshops, koffie inloop, 
taalcafé, gezamenlijke maaltijden en nog 
andere initiatieven. ,,We beslissen hier alles 
samen. We delen de pret van het samen 
eigenaar zijn. Het is gaaf dat we dit kunnen 
doen. We hebben ook geen doelgroeps-
stempel. Alle lagen van de bevolking en 
alle achtergronden zijn welkom en komen 
hier ook. Samen bloeien we tot iets moois”, 
besluit Birgit Oelkers.
 
Donderdag 13 februari, 19.30-21.30 uur: ‘Met 
woningen alleen bouw je geen dorp.’
Initiatiefnemer Lokaal-O
Locatie: Lokaal-O, Plataanlaan 1.
Meer info: info@lokaal-o.nl
Alle Baarnaren zijn welkom om mee te 
praten.
 

Een aantal ‘culturele en 
maatschappelijk 
nomaden’ verzorgt 
donderdag 13 februari 
een discussieavond over 
betaalbare huisvesting 
voor maatschappelijke 
initiatieven in Baarn. In 
de aanloop daar naartoe 
laat de Baarnsche 
Courant een aantal van 
deze organisaties aan het 
woord. Over hun belang 
voor Baarn en waarom 
ze een onderkomen 
nodig hebben. Vandaag: 
Lokaal-O. De 
initiatiefnemer van de 
avond. Bestuurslid Birgit 
Oelkers legt uit.

Christine Schut

Lokaal-O is 3,5 jaar geleden 
door een toevalligheidssituatie 
ontstaan. Het is onvoorstelbaar 

hoe we zijn geëxplodeerd qua belang-
stelling.” Birgit Oelkers is één van de 
initiatiefnemers van Lokaal-O (spreek uit: 
letter o). De O staat voor open, ontmoeten 
en ondernemen. Basisschool Gaspard de 
Coligny kreeg in 2016 een nieuw onder-
komen waardoor ze een prachtig pand 
achterliet aan de Professor Meijerslaan. 
Hier ontstond Lokaal-O. ,,Het bleek in een 
behoefte te voorzien. Inmiddels heeft de 
weggeefwinkel zeventig klanten en komen 
hier wekelijks vijftig mensen eten. Ieder-
een vindt het hier gezellig en huiselijk”, 
vertelt Oelkers vanuit de nieuwe locatie in 
voormalig jongerencentrum De Boeme-
rang aan de Plataanlaan.

,,Er ontstaan crossovers omdat mensen 
langskomen met ideeën. Wij zien er geza-
menlijk op toe dat het een ontmoetingsplek 
voor alle Baarnaars blijft. Je voelt hier 
de verbinding”, aldus de Baarnse. Reden 
voor het gesprek is de discussieavond die 
Lokaal-O donderdag 13 februari houdt over 
betaalbare huisvesting voor maatschappe-
lijke initiatieven in Baarn. ,,Als je dit soort 
plekken niet hebt in Baarn, en alleen huizen 
bouwt, leeft straks iedereen langs elkaar 
heen. Als we dit niet meer hebben, ontstaat 
er verschraling van het dorpsleven. Voor 
veel mensen wordt het leven dan treurig 
door eenzaamheid. Je kunt een dorp vorm-
geven door alleen woningen en winkels te 
bouwen en een cultuur in het centrum. Maar 
veel maatschappelijke initiatieven zorgen 
ervoor dat de gemeente bruist. Zo beginnen 
alle projecten van de gemeente, zoals een-
zaamheidsbestrijding, met het bereiken van 
mensen. Toch komt dit initiatief in niet één 
gemeentelijk beleidsplan voor. Economische 
waarden en woningbouw zijn belangrijker. 
Als de Boemerang wordt gesloopt, moeten 
we hier ook weer weg. Daardoor zijn we 
maatschappelijke nomaden en daarvan zijn 
er meer in Baarn. Gezamenlijk organiseren 

 p In 2016 werd een brainstormsessie gehouden om te peilen of er behoefte was aan Lokaal-O.

 p Birgit Oelkers bij de keuken van Lokaal-O. Op de achtergrond bereidt Akela Bakshnda maaltijden.

 p Lokaal aan tafel is één van succesvolle initiatieven.
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