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Bouwcommissieleden: B. van As, J. van Es (vrz.) B. Hofman, D.L.M. Markusse, R.J. Schilder, F.J. Verweij, J. Vos.

Gemeente,
Met deze nieuwsbrieven willen we u blijvend informeren over de bouwplannen. Zij zullen op regelmatige
tijden verschijnen, zeker wanneer er nieuws valt te melden.
U zult nieuwsgierig zijn (evenals wij dat waren) naar de uitslag van de stemming en financiële toezeggingen
voor de bouwplannen. Dit willen we graag met u
delen.
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Wat de gegevens betreft het volgende. We hebben
een respons van ongeveer 75% van de leden binnengekregen. Daarnaast enkele brieven met vragen,
tips en meningen. De vragen zijn inmiddels voor een
groot deel beantwoord in een bericht op de site en
deels ook persoonlijk, een enkele brief moet nog
worden beantwoord.

parkeren

Keuze tussen a of b
Er kon gekozen worden tussen a (kerkzaal) en b (kerkzaal en De Beukelaar). Van de totale 75% respons was
30% voor plan a en 60% voor plan b. 10% had geen keuze aangegeven.

Financiën
Wat de financiële toezeggingen betreft: er is ruim € 650.000,00 toegezegd aan giften of leningen al dan niet
met een geringe rente. We hebben nu een jaarKerkplein
lijkse toezegging van € 136.000,00 terwijl we voor
plan a € 75.000,00 nodig hebben en voor plan b €
180,000,00. Conclusie: we zitten financieel gezien
hiermee tussen plan a en b in, meer richting plan
b.

Advies deputaatschap
We hebben deze gegevens voorgelegd aan het
deputaatschap Hulpverlening Kerkbouw. Zij zijn
verantwoordelijke voor het te lenen uiteindelijke
benodigde bedrag. We waren erg benieuwd hoe
zij tegen de uitslag van de enquête aankeken, omdat zij kunnen vergelijken met andere bouwprocessen in
andere gemeenten. Hun reactie was als volgt.

Dit is een hele mooie start. Een respons van 75% is prima. En de eerste toezeggingen zijn ook mooi. Er zijn
veel gemeenten die aan verbouw (renovatie) of nieuwbouw hebben gewerkt die begonnen zijn met het uitwerken van een bouw- en of renovatieplan met
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Met dit advies is de bouwcommissie naar de ker- Aantal zitplaatsen
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menten voor en tegen nog eens goed doorgeno- Totaal vermeerdering:
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men. Veel argumenten pro en contra uit de gemeente bleken herkenbaar. Ze hebben ook wel
gespeeld rond eerdere activiteiten, zoals bij de aankoop van het orgel en de bouw van de Beukelaar met
uitzondering van de vraag: hoe zal de betrokkenheid van de gemeente zijn als op een gegeven moment de
hele gemeente weer mag opkomen als de covidmaatregelen zijn opgeheven? Maar gezien de toezeggingen
in de huidige omstandigheden geeft dat hoop. De
kerkenraad is gaan staan achter het advies van de
deputaten en wil dit in een vergadering voorleggen aan de gemeente. Wat de vraag dan zal zijn is:
bent u voor of tegen wat de kerkenraad voorstelt.
En het voorstel van de kerkenraad is dus: ‘plan b
uitvoeren, tenzij’. (En dat ‘tenzij’ is een b- plan dat
aansluit bij de uiteindelijke onvoldoende toezeggingen voor heel plan b).
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Info momenten
Voordat we daarover gaan stemmen (de planning
is een vergadering eind september – begin oktober
lijkt het ons nuttig om na de brochure-voorlichting u de gelegenheid te geven u te laten informeren door
middel van een infoavond en infodag in de Beukelaar, begin september. Er zullen verschillende infopanelen
zijn opgesteld en leden van de bouwcommissie lopen rond om uit te leggen en vragen te beantwoorden. U
krijgt daarover nog nadere info.

Vragen
Uw vragen of adviezen kunt u richten naar het emailadres van de bouwcommissie: bouwcommissie@gergemkampen.nl. Wij proberen dan zo
spoedig mogelijk te reageren.
De bouwcommissie
Procenten plan b toegezegde
gelden eenmalig
en jaarlijks

