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

Hoe is deze commissie ontstaan en hoe werden
jullie hier bij betrokken?

Albert en Eline vertellen: "Ongeveer twee jaar geleden werd besloten dat de verkoop van Welgelegen
meer geïntensiveerd zou worden en dat er een nieuw
kerkelijk centrum zou komen. Er is toen gestart met
een commissie die een plan van eisen en informatiedocument moest gaan samenstellen, dat naar
architecten gestuurd kon worden. We hebben voor
dit plan van eisen alle gebruikers van Welgelegen
gevraagd naar hun wensen voor een kerkelijk
centrum. De commissie die toen is samengesteld,
komt voort uit leden van de Algemene kerkenraad
en het college van kerkrentmeesters."

Eline is lid van de Algemene kerkenraad en heeft
veel ervaring als interieurontwerper. Het past heel
erg 'in haar straatje' en ze heeft ook altijd de wens
gehad om betrokken te zijn. Albert is secretaris van
de kerkrentmeesters en nam vanuit die rol zitting
in de commissie. Eline en Albert noemen beiden dat
ze het erg leuk vinden om met deze positieve ontwikkeling bezig te zijn. Iedereen in de commissie is
hierover even enthousiast.
Kunnen jullie wat vertellen over wat jullie werk voor
deze commissie inhoudt en hebben jullie ook een
rolverdeling?

"Op dit moment zijn we vooral bezig met de plannen
voor de aanpassingen aan de consistorie. We hebben gekeken welk werk door een aannemer moet
worden gedaan en wat door mensen uit onze gemeente kan worden gedaan. De plannen voor deze
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aanpassingen zijn in de zomer op de informatieavond gepresenteerd. Na deze aanpassingen kan de
consistorie worden gebruikt als vergaderzaal en
voor kleine diensten. Het voldoet dan ook weer aan
de brandveiligheidseisen, er komt vloerverwarming
en ook de akoestiek wordt beter. De consistorie
wordt een voorbeeld van hoe de architect met de
bouw omgaat, namelijk met precisie en zorgvuldigheid. In januari wordt het ontwerpproces voor het
nieuwe centrum weer opgepakt. Dan zullen ook alle
opmerkingen naar aanleiding van de informatieavond van 14 juli jl. aan de architect worden doorgegeven."

"We proberen om de gemeente goed te informeren
over de plannen. In deze editie van Hervormd
Heerde kun je al een globale timeline vinden van de
afgelopen tijd. Ook willen we een pagina starten op
de website waar je alle informatie kunt vinden over
het proces en de bouw. We willen volgend jaar ook
graag klankbordgroepen met gemeenteleden oprichten voor het meedenken over het nieuwe centrum. Hier nemen we binnenkort een beslissing over
in een vergadering. We willen graag dat er meerdere ogen met ons meekijken bij de keuzes die we
maken."
Albert: "We hebben een hele platte hiërarchie in de
commissie. We maken gebruik van de kennis die
iedereen heeft en de taken worden verdeeld op basis
van de talenten die iedereen heeft. Eline kan bijvoorbeeld haar ontwerpkennis gebruiken voor
praktische beslissingen zoals welke materialen er
gebruikt worden" Albert geeft aan dat hij de zaken
vanuit verschillende kanten kan bekijken. Hij heeft

ook weleens een remmende rol in de commissie.
"Op dit moment vergaderen we één keer in de twee
weken, omdat er veel beslissingen moeten worden
genomen over de consistorie. Eerder was dit één
keer in de vier weken. We hebben ook één keer in
de vier weken een overleg met de architect."
Wat vinden jullie het leukste aan het werken in deze
commissie?

"Ik zit nu vijf jaar bij de kerkrentmeesters", zegt
Albert. "Toen ik begon lag er een aantal dossiers die
al lang voortduurden, zoals de verkoop van Welgelegen. Nu gaat er echt wat gebeuren en de verandering en vooruitgang in dit hele proces vind ik het
leukst. Je ziet en merkt ook aan de gemeente dat
ze enthousiast zijn dat er wat gebeurt."
Eline: "Ik vind het mooi om de vernieuwing te zien
en dat we gericht zijn op de toekomst. We moeten
met de tijd mee gaan zoals die is op dit moment.
Welgelegen was lang een mooi gebouw voor onze
gemeente, maar nu is het tijd voor iets anders. Ik
wil graag dat het gebouw gaat passen bij onze gemeente en ik vind het mooi om hier aan mee te
werken."
Hoe gaat het in deze tijden van corona; loopt alles
op schema?

Eline: "In het begin van het jaar heeft het wel voor
wat vertraging gezorgd. Je bent toch zoekende in
hoe je je moet aanpassen, vooral met de vergaderingen en informatieavonden. Verder heeft het geen
invloed gehad op het proces. We moeten voor het
kerkelijk centrum nu wachten op de bestemmingswijziging. Er moet namelijk een wijziging komen van
woonbestemming naar maatschappelijke bestemming. Hiervoor moeten nog allerlei onderzoeken
plaatsvinden. Na deze wijziging moet nog de bouwvergunning worden aangevraagd, dus het zal wel
2022 worden voordat er echt gebouwd gaat worden.
In de tussentijd worden de plannen voor het nieuwe
centrum 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/jij
ons mailt/belt of aanspreekt als je vragen of opmerkingen hebt. We vinden uw/jouw mening erg belangrijk en willen deze meenemen in de beslissingen
die we maken. We willen graag op een zorgvuldige
manier werken." Eline vult aan: "We hopen dat iedereen net zo enthousiast wordt als wij al zijn."
Tekst: Lianne Niessink
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