Nieuw Kerkelijk Centrum (NKC)
Een update

Het is al even geleden dat we via ons kerkblad van
ons hebben laten horen. Als commissie hebben we
echter niet stilgezeten. Uiteraard worden de wijkkerkenraden en AK steeds op de hoogte gehouden
van de vorderingen die we maken en wordt daarover
gediscussieerd. Tegelijkertijd merken we ook dat we
elkaar als gemeenteleden in de afgelopen periode
‘in de wandelgangen’ weinig spreken en dat dat
contact gemist wordt. We willen echter dit najaar,
als de corona-maatregelen het toestaan, het contact
intensiveren en de plannen met elkaar verder uitwerken.
Afronding verbouwing koor
De mensen die onlangs in de kerk zijn geweest,
hebben al iets van het verbouwde koor kunnen zien.
Wij zijn erg tevreden over het resultaat en we hopen
dat u dat ook bent. Door de nieuwe vloer met
vloerverwarming is er in de winter een aangenaam
klimaat mogelijk. De grote zitbank is opgeleverd en
levert het gewenste akoestisch effect waardoor er
vergaderd kan worden. De nieuwe klaptafels zijn
ook gearriveerd. Er zijn stoelen geplaatst die nog
uit Welgelegen komen. We bekijken in de toekomst
of deze nog vervangen moeten worden (maar elke
besparing op de kosten is natuurlijk welkom).

ter een flinke opknapbeurt hebben kunnen geven.
Hierdoor kan de ruimte multifunctioneel ingezet
worden tot opbouw van onze gemeente. We danken
de bouwers, installateurs en alle vrijwilligers die ons
hebben geholpen bij de realisatie!

Aanpassing voorgevel ontwerp NKC
We hebben gevraagd aan de architect om de, mede
naar aanleiding van de informatieavond van vorig
jaar, binnengekomen vragen en opmerkingen te
bekijken. Veel vragen hebben betrekking op het
uiterlijk van de voorgevel aan de zijde van het
dorpsplein. Van Hoogevest Architecten heeft een
duidelijke visie op het uiterlijk van het gebouw (en
deze visie wordt ook door de welstandscommissie
van de gemeente Heerde ondersteund), maar we
hebben toch gevraagd om dit te heroverwegen. Een
discussie over het mooi of lelijk zijn van iets kun je
nooit winnen. Tegelijkertijd willen we als commissie
de signalen niet negeren. De heroverweging van de
architect heeft geresulteerd in een aangepast ontwerp voor de voorgevel (zie afbeelding).

[Beeld nieuwe voorgevel]

[Beeld aangepast koor]

Het is nog niet helemaal af. De laatste hand wordt
nog gelegd aan het keukentje (pantry) in de kleine
hal naar het koor. Ook wordt het toilet vernieuwd.
Ook wordt er nog door enkele gemeenteleden met
medewerking van de firma Reil een houten kast
gerealiseerd die tegen de scheidingswand wordt
geplaatst. Deze kast, die na de zomer wordt gebouwd, biedt ruimte aan een beeldscherm zodat hier
presentaties e.d. op getoond kunnen worden. In het
koor is wifi aangelegd en zijn op de vloer contactdozen geplaatst, zodat er ook met laptops gewerkt
kan worden tijdens een vergadering. Wij denken dat
we het koor met respect voor het historische karak-
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De architectuurstijl van het gebouw is gehandhaafd.
Dat betekent dat de moderne bouwstijl een nieuwe
tijdslaag toevoegt aan het, uit vele tijdslagen bestaande, kerkgebouw. Bovendien is het gebouw
relatief laag en sober, waardoor de aandacht uit blijft
gaan naar de Johanneskerk. Door het kiezen van
een wat donkere steen, het toevoegen van ramen
boven in de gevel en het iets anders plaatsen van
het hoekvenster, ontstaat er een minder massieve
uitstraling. Wij denken als commissie dat dit een
goede aanpassing is, waarbij de eerder gemaakte
keuzes over het hoe en waarom van dit ontwerp
intact blijven. De ramen zijn vanuit de grote zaal in
het nieuwe gebouw zichtbaar. Het ontwerp van de
plattegrond is ten opzichte van het vorig jaar getoonde ontwerp onveranderd.
Vervolg: bestemmingsplan en uitwerking ontwerp
in werkgroepen
Omdat de bestemming van het huidige kerkelijk
bureau (Wonen) niet correct is voor het toekomstig
gebruik, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Er
is een bestemmingsplan opgesteld dat nu ter controle bij de gemeente ligt. Ook vinden er (door de
gemeente aangegeven) noodzakelijke onderzoeken

plaats naar ecologie, bodemkwaliteit, archeologie
en stikstofuitstoot. We hopen dat het bestemmingsplan na de zomer in procedure kan.
Na de zomer willen we samen met verschillende
gemeenteleden het concept ontwerp van het NKC
verder tegen het licht houden en uitwerken. De
verbeterpunten of aanpassingen n.a.v. de verschillende sessies zullen door de architect worden uitgewerkt tot een definitief bouwkundig ontwerp. Na
vaststelling en het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan zal dit ontwerp vervolgens als
omgevingsvergunning bij de gemeente worden ingediend. Over het vervolg in de vorm van werkgroepen zult u nog nader worden geïnformeerd.
In het najaar willen we graag, wanneer dat verantwoord is qua coronamaatregelen, met u een gemeenteavond organiseren om u verder bij te praten
over de plannen.
Groet uit de commissie NKC
Dick Strijbos, Albert Draaijer, Wiljan Bruggeman,
Jack Augustinus, Eline van Lohuizen en Erik Mekelenkamp. Nkc@hervormdheerde.nl
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