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Stand van zaken NKC
 
Nu we elkaar als gemeenteleden van de Hervormde
Gemeente Heerde niet meer zo vaak zien, is het ook
lastiger om te laten zien waar als commissie van het
Nieuw Kerkelijk Centrum (NKC) mee bezig zijn. We
hebben regelmatig digitaal overleg met de architect
en koppelen terug naar de kerkenraden in de ker-
kenraadsvergaderingen.
 
Verbouwing koor
Wellicht heeft u gezien dat er inmiddels hard wordt
gewerkt aan de verbouwing van het koor. De nieu-
we betonvloer is gestort en de verwarming en
nieuwe elektra worden aangelegd. De kerkrent-
meesters en een vrijwilligersgroep hebben hier veel
voorbereidend werk verricht. In het halletje van het
koor wordt in de kasten een klein keukentje ge-
plaatst zodat daar koffie gezet kan worden. Tevens
worden enkele zaken aangepast zodat het koor
brandveilig gebruikt kan worden. Al met al moet er
een ruimte ontstaan met een goede akoestiek en
een prettig verblijfsklimaat. Er kan dan ook verga-
derd worden (dit was door de nagalm eigenlijk niet
goed mogelijk), maar het koor kan ook nog steeds
voor kleine vieringen en andere activiteiten gebruikt
worden. We verwachten dat de verbouwing in het
voorjaar van 2021 afgerond kan worden.
Beelden verbouwing koor

 
Planning NKC
Qua kerkelijk centrum is het nu tijd voor de bestem-
mingsplanherziening. Dit moet samen met de
(burgerlijke) Gemeente Heerde doorlopen worden.
Hiervoor zijn ook enkele onderzoeken noodzakelijk,
zoals op het gebied van archeologie en ecologie. Dit
heeft even tijd nodig, we hopen dit eind 2021 af te
kunnen ronden. In de tussentijd willen we samen
met enkele werkgroepen van gemeenteleden het
ontwerp van het kerkelijk centrum een slag verder
te brengen. We zijn als commissie nog aan het
onderzoeken hoe dit gezien de coronaregels in de
praktijk kan worden gebracht.
 
Tevens wordt er naar aanleiding van de ingebrach-
te reacties op het voorlopig ontwerp gekeken wat
dit betekent voor het plan. Er zijn vragen gesteld of
wij als gemeente gezien de ervaringen rondom
corona nog wel een gebouw van een dergelijke

omvang nodig hebben. Ook zijn er door enkele
gemeenteleden opmerkingen gemaakt op de uit-
straling aan de zijde van het dorpsplein. Dit wordt
samen met onze architect Van Hoogevest uitge-
werkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Wanneer het
bestemmingsplan onherroepelijk is, kan dit DO als
omgevingsvergunning voor het bouwen worden
aangevraagd.
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