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GEMEENTEAVOND  
7 APRIL 2016 

Vragen aan kerkenraad 
•  Ledenverloop 
•  Financiën 
•  Zijn leden zich bewust van wat gevraagd wordt 
• Kerkelijke situatie 
• Budget 

• WORDEN OP EEN LATER MOMENT BEANTWOORD 

• NU GAAT HET VOLGENS INGEZETTE PROCES OM 
KEUZE VAN ONTWERP 
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Vragen Beantwoord door CN 
 

Vragen zijn gesteld in de vergadering van 5 april 2016 

In hoeverre is het mogelijk dat er 
banken geplaatst kunnen worden?  

 

Dit is nadere invulling.  
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Wat gebeurt er met het oude pand?  

De kerkzaal moet gesloopt worden, 
Ons Gebouw is nader te bepalen.   

Evt. sloop of aanbouwkosten zijn 
opgenomen in de bouwbegroting 

Is er rekening gehouden met de 
‘ingang’ van de school?  

Nu niet, het betreft een illegale 
ingang (m.b.t. het huidige gebruik), 
hierover worden later afspraken 
gemaakt.  
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Hoe zien we de avondmaalsviering?  

Nader in te vullen.  

beide ontwerpen bieden hiervoor 
vele mogelijkheden 

Aantal zitplaatsen in de huidige 
kerk  

 

Dat zijn er ca 550 
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Hoeveel daglicht is er rechtstreeks in 
Hal en kerkzaal? Huls en Mars  

Zie ontwerpen, ze worden straks 
nogmaals getoond.  

Is het ontwerp van Huls te projecteren 
in het ontwerp van Mars/ Hoe veel is er 
nog te veranderen aan het ontwerp of 
de indeling.  

Buitenontwerp kan niet veranderd 
worden, zonder aan de vergunning te 
komen.  

Intern kunnen veranderingen worden 
aangebracht. 
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Hoe zit het met de 
geluidsinstallatie  

Hiervoor is budget opgenomen, de 
recent gekochte beamers etc. 
zullen mee verhuizen. 

Hoe veel zalen in het ontwerp 
van Mars en Huls  

 

Beide ontwerpen hebben 7 zalen 
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Mars: Wat is de levensduur van de 
Leien? 

 

 

Deze is voldoende voor deze 
toepassing.  

Wat is het verschil in grote tussen 
beide ontwerpen 

 

Het bruto vloeroppervlak verschilt 
500m2,  let wel bruto betekent dat 
niet alle meters bruikbaar zijn. 
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Hebben beide ontwerpen mobiele 
preekstoelen?  

 

 

Ja.  

Is het plan Mars goedkoper omdat 
hij in het verleden al werk heeft 
gedaan. 

Nee, de prijsvergelijking is door 
een onafhankelijk calculatiebureau 
verzorgt, op basis van huidige 
ontwerpen.  Dit bureau heeft geen 
kennis van kosten uit het verleden. 
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Is het zo dat er al besluiten 
genomen zijn over de bijdrage 
per gezin? 

Dit is bedoeld als voorbeeld wat als 
gezin nodig is om NU te kunnen 
bouwen.  

De invulling is voor de volgende 
commissie, er is dus GEEN besluit over 
genomen. 

Waarom is de vergissing mbt het 
goedkoopste of duurste plan niet 
direct op 29 maart gecorrigeerd. 

Er was echt sprake van een vergissing. 

We wilden niet meer onduidelijkheid 
veroorzaken en met een correct 
antwoord komen. 

Nogmaals excuus hiervoor!! 
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Hoe is de financiële haalbaarheid, 
in relatie tot de toekomstige groei 
of krimp van de Gemeente. 

Daarop kunnen we nu geen antwoord 
geven.  Dit zal meegenomen worden in 
de nieuwe financiële commissie.   

Dit hebben we als gemeente in de hand 
door NU als leden direct zo veel 
mogelijk te betalen! 

Er zit een prijsverschil van ruim 4% 
tussen beide ontwerpen. 
Klopt het dat dankzij de post eigen 
werkzaamheden het duurdere ontwerp 
binnen de begroting past? 

 

Klopt, maar geldt voor beiden.  
Budget is max 2,2 mio cash out, dus 
het is normaal binnen budget. 
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Zitten de giften die in het verleden zijn 
gedaan voor kerkbouw in de genoemde 
810.800,--. 

Ja, deze zitten in het genoemde 
bedrag, net als de fondswerving. 

 

De nu genoemde “gezinsbedragen” 
moeten dus nog aanvullend gevraagd 
worden 

 

 

Staan er nog leningen open van 
kerkleden uit het verleden? 

 

Nee, dit is niet het geval 
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Hoe lang gaat het vervolgtraject 
duren. 

Dit hebben we als gemeente zelf in 
de hand.  

De belangrijkste factor daarin is de 
bereidheid om geld toe te zeggen 
voor de kerkbouw. 

Lopen de verschillende 
commissies in elkaar over? 

 

Ja, deze werken samen en kunnen dus 
ook tegelijk aan hun opdracht werken. 
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Hoe veel tijd hebben we om een 
bouwvergunning aan te vragen 

Een half jaar na de positieve 
beschikking op de 
conceptaanvraag.  

Deze termijn kan worden verlengd 
als we daarvoor goede redenen 
hebben.  

Vragen beantwoord door Huls 
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Is er bij Huls de mogelijkheid om 
vanuit de keuken een uitgang 
naar buiten te creëren?  

Dit is niet eenvoudig te realiseren. 

Omdat het jeugdhonk in plan Huls als 
“gewone” zaal is ingetekend, is het dan 
de bedoeling dat de jeugd na elke 
activiteit de opstelling weer in 
‘vergaderopstelling’ terugplaatst. 

Zeker, 

Het kan gebruikt worden als normale zaal, 
maar ook voor allerlei andere activiteiten. Er 
kan eventueel ook een deur rechtstreeks 
vanaf de hal gemaakt worden. 
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Huls: loopt het water weg over de 
zijkant of is er een goot 
opgenomen?  

 

 

Er is een verholen goot opgenomen 
onder in het dakvlak. 

 

Kan de materialisatie vh ontwerp 
van Huls ook anders? Bijvoorbeeld 
gemetselde muur?  

Binnen het concept zijn meerdere 
materiaalkeuzes bespreekbaar. Detaillering 
en onderscheid tussen voor- en zijgevels is 
daarbij belangrijk . Zo is baksteen wel 
bespreekbaar, maar anders dan het 
baksteen in de voorgevel. 

Toevoeging CN: kan niet zonder toestemming 
welstand! 
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Huls: kan er meer daglicht in het 
ontwerp? Denk aan jeugdhonk en 
vide  

�  Jazeker, er worden dakramen opgenomen in het 
jeugdhonk.  

�  Daglicht in de vide kan gerealiseerd worden door 
licht verder van boven te halen middels een gat 
in de vloer van 2e verdieping en daarboven ramen 
in het dak. 

Toevoeging CN: kan niet zonder toestemming 
welstand! 

 
 

Huls: Hoe gaan we de ramen 
lappen? (hoogte)  

Dit kan met een ladder of met 
telescopische glasbewassing vanaf 
maaiveld.  

De hoogste te bewassen punt is 10 
meter. Dit is binnen de 
glazenwassersbranche goed te 
doen. 
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Huls: graag toelichting op de visie op de trap? 
Verplaatsbaar? Waarom voor de keuken en 
hoe houden we de kinderen beneden bij 
activiteiten.  

� Fraaie open trap in het midden zodat de 
verdieping maximaal verbonden is met de 
begane grond. Het is wel mogelijk de trap 
langs de zijkant van de ontmoetingsruimte te 
realiseren. Dit geeft minder flexibiliteit in de 
zalen. De afstand tot de keuken is ruim 
voldoende en geeft geen hinder. 

� Om kinderen bij activiteiten beneden te 
houden zal een flexibele afsluiting toegepast 
worden. 

 

Het plan Huls heeft een enorm zwart 
dakoppervlak op de zuidkant. 
Is hierdoor het klimaat wel te beheersen in 
de zomer in de kerkzaal? 
Hoe is dan de warmte ontwikkeling in de 
zalen? 

Met de goede isolatie wordt de 
warmte buitengehouden.  

De warmte welke wel binnenkomt 
wordt weg geventileerd door de lichte 
constructie.  
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Huls: Kerkklok in het witte 
ornament?  Kan dat qua 
belasting?  

Er kan zeker een kerkklok opgenomen 
worden 

Deze kan geplaatst worden voor € 3.000 
tot € 7.000,- afhankelijk van de 
toonhoogte  

Huls: Kan er van het ontwerp een 
goed plaatje van de zijgevels met 
raampartijen getoond worden?  

 Zie volgende dia 
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Commissie CN: Let op de vier dakramen zijn niet goedgekeurd door de welstand,  
deze heeft Huls op 7 april toegevoegd  

Huls: Graag nadere  toelichting 
op de akoestiek in de kerkzaal.  

De akoestiek van de kerkzaal is goed 
door het grote volume van de kerkzaal. 
De akoestiek word verder bepaalt door 
de keuzes tussen massieve en holle 
materialen. Deze wordt met een 
berekening exact afgestemd zodat er 
een goede balans is tussen spraak en 
muziek.  
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Is er voldoende ruimte voor 
instrumentalisten op het 
orgelbalkon?  

Zeker, er is aan beide zijden ruimte 
voor 2 à 3 instrumentalisten. Dat is 
juist het mooie aan deze positie, 
nl. dat de instrumentalisten ook 
gezien kunnen worden.  
 

Vragen Beantwoord door Mars 
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Ontwerp Mars: biedt hij ook 
mogelijkheid voor grotere zaal 
voor +150?  

� In zaal D, E (boven) kunnen zeker 
140 personen aan tafels en in zaal 
B en C (beneden) samen ca 140 
personen aan tafels  

Belang van koffietafels in grotere 
zaal. Is dit bij Mars te realiseren?  
(ca 80 personen)  

In zaal A en in zaal B kunnen zonder 
meer elk 90 personen aan 
koffietafels  
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Kan er in het ontwerp van Mars 
ook een lift i.p.v. een plateaulift?  

Indien gewenst kan een lift als 
ontwerpwijziging doorgevoerd 
worden.  

Is er in het ontwerp van Mars een 
zaal voor verjaardagen?  

Wat men er maar wil doen.  

 

Toevoeging CN: zie voorgaande sheets 
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Mars: is het jeugdhonk 
multifunctioneel  

Keuze van de kerk zelf: geven we 
de jeugd een eigen plek of moeten 
ze die delen.  

Mars: Kan er een staal van het 
zonwerend glas worden verstrekt  

Enkele voorbeelden zijn 
beschikbaar  
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Mars: heeft het ontwerp op de 
eerste en tweede verdieping 
alleen toiletten in het jeugdhonk?     
Vanaf de verdieping zijn de 
toiletten gemakkelijk te 
bereiken.  
Het aantal personen op de 
tweede verdieping is dusdanig 
klein dat het niet zinvol is om 
daar toiletten voor te maken  

Mars: Ontwerp heeft platte daken? Dat 
vraagt extra onderhoud! Moet het platte 
stuk beloopbaar zijn, ivm het schoon 
houden van het dak.  

Het ligt voor de hand om een tegelpad 
onder de ramen te maken. Alle ramen 
zijn dan zonder hoogwerker te 
bewassen.  
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Kan er een aparte trap naar 
orgelbalkon geplaatst worden? 

Alles kan, maar het is wel jammer 
om een trap voor 1 persoon te 
maken  

Stemprocedure 
Door de preses 
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Wie mogen er Stemmen? 

Nav vragen van jonge vvb betalende doopleden heeft 
de kerkenraad besloten dat:  

Naast de belijdende leden ook de doopleden vanaf 18 
jaar mogen stemmen.  

-  Het is een “stoffelijke zaak”. 

-  Deze jonge leden zullen in de toekomst ook mee 
moeten betalen. 

-  De kerkenraad wil dus ook graag hun mening weten 

Hoe gaan we stemmen 

-  Stemformulieren op naam 

- Het ontwerp dat 50% +1 van de geldig 
uitgebrachte stemmen heeft behaald is 
verkozen.  

-  Blanco stemmen tellen niet mee 

-  Als de stemmen staken (gelijk aantal 
stemmen voor beide ontwerpen), beslist 
het lot.  
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Stemformulieren 

1.  Formulieren worden uiterlijk maandag  11 
april bij u thuis bezorgd in de brievenbus 

  (streven is zaterdag 9 april) 

2.  Formulieren worden woensdag 13, of 
donderdag 14 bij u opgehaald, door een 
ambtsdrager. 

Tellen van de stemmen 
Vrijdag 15 april vanaf 20.00u worden de stemmen geteld 
door een telcommissie die door de kerkenraad wordt 
samengesteld.  

De voortgang van de stemming is life op het 
beamerscherm  te volgen.  

Commissie fondswerving  organiseert activiteiten. 
Aankondiging volgt op de beamer in de kerk.  

(koffie plus twee consumpties gratis, rest via verkoop) 

 

IEDEREEN IS HIERVOOR VAN HARTE UITGENODIGD, ZODAT 
WE ALS GEMEENTE SAMEN DE UITSLAG KUNNEN 

AFWACHTEN!  

 

 



07-04-16 

28 

Wim Bovendeur 

WELK ONTWERP HET OOK WORDT, 
WE ZULLEN HET MET VOOR– EN 
TEGENSTEMMERS (DUS SAMEN) 

MOETEN REALISEREN!! 

 


