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Werken aan een gebouw dat past bij de gemeente
 Op een regenachtige zondagochtend heb ik afgesproken in het mooie, nieuwe huis van Eline Hassink-van Lohuizen. Ook Albert Draaijer is van de partij. Beiden spreek ik over hun werkzaamheden in decommissie die zich bezighoudt met het nieuw te bouwen kerkelijk centrum.  De totale commissie bestaatnaast Eline en Albert uit Dick Strijbos, Jack Augustinus, Wiljan Bruggeman en Erik Mekelenkamp. 

Hoe is deze commissie ontstaan en hoe werdenjullie hier bij betrokken? Albert en Eline vertellen: "Ongeveer twee jaar ge-leden werd besloten dat de verkoop van Welgelegenmeer geïntensiveerd zou worden en dat er een nieuwkerkelijk centrum zou komen. Er is toen gestart meteen commissie die een plan van eisen en informa-tiedocument moest gaan samenstellen, dat naararchitecten gestuurd kon worden. We hebben voordit plan van eisen alle gebruikers van Welgelegengevraagd naar hun wensen voor een kerkelijkcentrum. De commissie die toen is samengesteld,komt voort uit leden van de Algemene kerkenraaden het college van kerkrentmeesters." Eline is lid van de Algemene kerkenraad en heeftveel ervaring als interieurontwerper. Het past heelerg 'in haar straatje' en ze heeft ook altijd de wensgehad om betrokken te zijn. Albert is secretaris vande kerkrentmeesters en nam vanuit die rol zittingin de commissie. Eline en Albert noemen beiden datze het erg leuk vinden om met deze positieve ont-wikkeling bezig te zijn. Iedereen in de commissie ishierover even enthousiast. Kunnen jullie wat vertellen over wat jullie werk voordeze commissie inhoudt en hebben jullie ook eenrolverdeling? "Op dit moment zijn we vooral bezig met de plannenvoor de aanpassingen aan de consistorie. We heb-ben gekeken welk werk door een aannemer moetworden gedaan en wat door mensen uit onze ge-meente kan worden gedaan. De plannen voor deze

aanpassingen zijn in de zomer op de informatie-avond gepresenteerd. Na deze aanpassingen kan deconsistorie worden gebruikt als vergaderzaal envoor kleine diensten. Het voldoet dan ook weer aande brandveiligheidseisen, er komt vloerverwarmingen ook de akoestiek wordt beter. De consistoriewordt een voorbeeld van hoe de architect met debouw omgaat, namelijk met precisie en zorgvuldig-heid. In januari wordt het ontwerpproces voor hetnieuwe centrum weer opgepakt. Dan zullen ook alleopmerkingen naar aanleiding van de informatie-avond van 14 juli jl. aan de architect worden door-gegeven." "We proberen om de gemeente goed te informerenover de plannen. In deze editie van HervormdHeerde kun je al een globale timeline vinden van deafgelopen tijd. Ook willen we een pagina starten opde website waar je alle informatie kunt vinden overhet proces en de bouw. We willen volgend jaar ookgraag klankbordgroepen met gemeenteleden op-richten voor het meedenken over het nieuwe cen-trum. Hier nemen we binnenkort een beslissing overin een vergadering. We willen graag dat er meerde-re ogen met ons meekijken bij de keuzes die wemaken." Albert: "We hebben een hele platte hiërarchie in decommissie. We maken gebruik van de kennis dieiedereen heeft en de taken worden verdeeld op basisvan de talenten die iedereen heeft. Eline kan bij-voorbeeld haar ontwerpkennis gebruiken voorpraktische beslissingen zoals welke materialen ergebruikt worden" Albert geeft aan dat hij de zakenvanuit verschillende kanten kan bekijken. Hij heeft
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ook weleens een remmende rol in de commissie."Op dit moment vergaderen we één keer in de tweeweken, omdat er veel beslissingen moeten wordengenomen over de consistorie. Eerder was dit éénkeer in de vier weken. We hebben ook één keer inde vier weken een overleg met de architect." Wat vinden jullie het leukste aan het werken in dezecommissie? "Ik zit nu vijf jaar bij de kerkrentmeesters", zegtAlbert. "Toen ik begon lag er een aantal dossiers dieal lang voortduurden, zoals de verkoop van Welge-legen. Nu gaat er echt wat gebeuren en de veran-dering en vooruitgang in dit hele proces vind ik hetleukst. Je ziet en merkt ook aan de gemeente datze enthousiast zijn dat er wat gebeurt." Eline: "Ik vind het mooi om de vernieuwing te zienen dat we gericht zijn op de toekomst. We moetenmet de tijd mee gaan zoals die is op dit moment.Welgelegen was lang een mooi gebouw voor onzegemeente, maar nu is het tijd voor iets anders. Ikwil graag dat het gebouw gaat passen bij onze ge-meente en ik vind het mooi om hier aan mee tewerken." Hoe gaat het in deze tijden van corona; loopt allesop schema? Eline: "In het begin van het jaar heeft het wel voorwat vertraging gezorgd. Je bent toch zoekende inhoe je je moet aanpassen, vooral met de vergade-ringen en informatieavonden. Verder heeft het geeninvloed gehad op het proces. We moeten voor hetkerkelijk centrum nu wachten op de bestemmings-wijziging. Er moet namelijk een wijziging komen vanwoonbestemming naar maatschappelijke bestem-ming. Hiervoor moeten nog allerlei onderzoekenplaatsvinden. Na deze wijziging moet nog de bouw-vergunning worden aangevraagd, dus het zal wel2022 worden voordat er echt gebouwd gaat worden.In de tussentijd worden de plannen voor het nieuwecentrum helemaal afgemaakt." Wat willen jullie nog graag genoemd hebben? "Laat ons vooral weten wat je vindt van de plannen",zegt Albert. "We vinden het erg belangrijk dat u/jijons mailt/belt of aanspreekt als je vragen of opmer-kingen hebt. We vinden uw/jouw mening erg be-langrijk en willen deze meenemen in de beslissingendie we maken. We willen graag op een zorgvuldigemanier werken." Eline vult aan: "We hopen dat ie-dereen net zo enthousiast wordt als wij al zijn." Tekst: Lianne Niessink
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