
Paschalis zal worden verbouwd tot Hotel-hostel. Het hotel 
****(hoofdzakelijk zakelijk) zal ongeveer 30 kamers bevatten. 
Het hostel zal bestaan uit ongeveer 60 kleine kamers met 
gezamelijke douches en keukens. Het hostel is hoofdzakelijk 
bedoeld voor fietsers, wandelaars die goedkoop gebruik 
willen maken van een slaapplaats, meestal voor 1 nacht.
De kerk zal gebruikt kunnen worden als trouwlocatie.
In het gebouw komt een restaurant die voor iedereen 
toegankelijk is, dus niet alleen voor hotelgasten.
Het bestemmingsplan zal dus hotel/horeca worden. Op de 
vraag of er in het hostelgedeelte dan ook arbeidsmigranten 
geplaatst zouden kunnen worden was Pieter Bosma heel 
duidelijk: Het is niet de bedoeling, hij zou er niets aan kunnen 
verdienen en is niet zijn doelgroep..

Zaterdag 24 juni 2017 is er een 
bezichtiging en uitleg  geweest 
aan de Dorpsraad door Pieter 
Bosma (nieuwe koper). Formele 
start Bestemmingsplanwijziging is 
nog niet gestart.

Initiatiefnemenr wil een soort met 
rondleidingen organiseren voor het 
dorp. Dit als meer bekend is hoe het 
er precies komt uit te 
zieinformatiedagn en als er 
tekeningen zijn van de verbouwing. 
Wij hebben hem hulp aangeboden 
om dorpsgenoten te bereiken.
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Volgende stap

Tot dusver

De verwachting is dat einde 
2017 het bestemmingsplan is 
gewijzigd en dat begonnen 
kan worden met verbouwen. 
Dit zal ongeveer 8 á 9 
maanden in beslag nemen. 

Verwachtingen

Verbouwing:

Paschalis zal zijn oorspronkelijke gezicht blijven behouden. Kerk, gangen, ramen (glas in lood) en vloeren zullen zo veel mogelijk blijven behouden.
Leidingen en nepwanden zullen allemaal vervangen worden.
Naast de tuin zal ook de prachtige oprijlaan weer in ere worden hersteld.

Wie: TBD

Bestemmingsplan wijzigingen.
De Dorpsraad, initiatiefnemer en
gemeente blijven in contact. Het 
mag niet eindigen als “ 
arbeidsmigranten hotel zoals die er
lagen bij het vorige plan in 2016 van 
Work & Stay.

Verdere stappen

-Behouden monumentaal
gebouw.
-Paschalis ombouwen tot 
Hotel
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