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  Informatie avond Ned. Herv. kerk 
 
 

  Datum  : 15 september 2016 
  Locatie : Kerkgebouw 

   

 Vragen over presentatie restauratie kerkgebouw  
Vraag gemeentelid 

Dhr. Brak 

Heeft het voorgestelde stucwerk zich al bewezen? 

 

 

Reactie CVK Ja, in bijvoorbeeld de Noorderkerk in Amsterdam is het aangebracht 

en functioneert het goed.  

Bij navraag hebben zij op enkele plekken wel problemen en herstellen 

zij deze met een natuurprodukt. Het CvK laat zich hierover nader 

informeren. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. Brak 

Er wordt voorgesteld om eens per maand een 3
e
 collecte te 

houden. Kan dit niet eens per 2 weken gebeuren? Dit gebeurde in 

het verleden ook. 

 

Reactie CVK Dit is absoluut een overweging, maar de wijze van geld inzameling 

moet nog verder worden uitgewerkt.  

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr.R. Hoogerbrugge 

Is ook overwogen een voorzetwand toe te passen in plaats van 

aanbrengen stucwerk? 

 

Reactie CVK Dit is overwogen, maar vooralsnog niet voor gekozen. We zoeken 

achterliggende argumentatie terug en nemen dit mee in de verdere 

planvorming. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. T. de Bruijn 

In hoeverre is het optrekkende vocht uit de fundering nog te 

stoppen? 

 

Reactie CVK In het optrekkende vocht uit de fundering zit niet zozeer het probleem. 

Onder de vloer en rondom het kerkgebouw is de grond droog. Het zit 

meer in het vocht dat is opgesloten in de muur. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. B. Kastelein 

Is, zodra het vocht uit de muur is, het probleem opgelost? 

 

 

Reactie CVK Nee, dit is een continu proces het vocht en zout zal tot in lengte van 

dagen erin en eruit gaan. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Ben Kastelein 

Is er nog te besparen op de kosten door eigen werkzaamheid? 

 

 

Reactie CVK Dat is mogelijk. Wel is het zo dat werkzaamhedenveilig uitgevoerd 

moeten kunnen worden en specialistische werkzaamheden niet 

zomaar door gemeenteleden kunnen worden uitgevoerd. 
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Vraag gemeentelid 

Dhr. W. Kastelein 

Waarom moet de hele kerk worden aangepakt? Het lijkt erop dat 

de problemen slechts plaatselijk zitten. 

 

Reactie CVK De problemen zitten niet alleen op de plekken die zichtbaar zijn, maar 

ook verborgen, en nog niet zichtbaar. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. W. Kastelein 

Voegwerk voor €95.000 lijkt wel erg veel geld. 

 

 

Reactie CVK Klopt. Het is ook erg veel geld. Het is geen standaard voeg en het zijn 

ook erg veel voegen. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. H. Oskam 

Wordt er ook nog wat gedaan aan de verende vloeren en 

verwarming? 

 

 

Reactie CVK Op dit moment niet. Het is ons echter wel bekend dat daar op termijn 

wat aan moet worden gedaan. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Mevr. M. de Groot 

Is het niet mogelijk hele delen van muren gefaseerd te slopen en 

goede ventilerende muren terug te plaatsen. Het blijft op deze 

manier een oud gebouw. 

 

Reactie CVK Delen van muren slopen is constructief niet mogelijk, werkzaamheden 

gefaseerd uitvoeren wel. Dat hangt af van het geld dat binnenkomt.  

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. P. Spaanderman 

Hoe wordt de kerk ‘toekomst-proof’ gemaakt voor onze kinderen / 

kleinkinderen. 

 

Reactie CVK Uitgangspunt is behoud van de kerk. Wij denken met de ingrepen een 

bouwkundig goede kerk in stand te houden. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. P. Spaanderman 

Heeft Gemeente Woerden nog een rol in onderhoud van de kerk? 

 

 

Reactie CVK Jazeker. In de eerste fase hebben ca. we €10.000 subsidie ontvangen. 

Ook voor de tweede fase is een dergelijk bedrag in het vooruitzicht 

gesteld. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Mevr. Blonk 

Is een dergelijk subsidie niet ook verkrijgbaar bij nieuwbouw? 

 

 

Reactie CVK Bij ons weten niet. De subsidie wordt verstrekt om het huidige gebouw 

in stand te houden. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. W. Kastelein 

Zijn er geen goedkopere manieren om te onderhouden? 

 

 

Reactie CVK Mogelijk, maar bij restauratie wordt goed gekeken naar de juiste 

materialen. Daar komt bij dat we juist investeren in duurzaam 

onderhoud om er weer voor langere tijd vanaf te zijn. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. W. Kastelein 

Is het niet mogelijk, om (stuc)kosten te besparen, alleen de tegels 

weg te halen? 

 

Reactie CVK Dat is mogelijk en ook besproken. Vooralsnog is het de keuze 

stucwerk aan te brengen. 
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Reactie gemeentelid 

Dhr. L. Bos 

Benader de provincie ook voor subsidies, niet alleen gemeente 

Woerden. 

 

Reactie CVK Doen we. We zullen alle middelen aangrijpen om geld bij elkaar te 

krijgen. 

 

 

Reactie gemeentelid 

Dhr. H. Dam 

Complimenten voor de wijze waarop onderzoek is gedaan en plan 

is opgesteld. 

 

Reactie CVK Dank voor het compliment. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. G. Bergman 

Het probleem is vocht in de muren. Zijn er geen andere 

(goedkopere) oplossingen te bedenken om te ventileren? Denk 

bijvoorbeeld aan ventilerende stenen in gevel. 

 

Reactie CVK In de buitengevel zijn dergelijke stenen in het verleden opgenomen, 

maar hebben niet gefunctioneerd. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. G. Bergman 

Is het vochtprobleem aan de binnenzijde nog aan te pakken door 

actiever te ventileren tijdens kerkdiensten? 

 

Reactie CVK / Dhr. H. 

Oskam 

Er wordt volop geventileerd. Achter/boven het orgel zit een grote 

ventilator die rondom de diensten aanstaat. Tijdens de dienst maakt 

die teveel herrie. In het plafond zit een mv-systeem die continu draait 

tijdens de diensten. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Mevr. D. Oskam 

Is sloop-nieuwbouw niet goedkoper. 

 

 

Reactie CVK Bij sloop-nieuwbouw zijn er geen fondsen die bereid zijn geld te 

verstrekken, bij restauratie wel. Dat maakt sloop-nieuwbouw vele 

malen duurder.  

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. G. Bergman 

Zijn alle werkzaamheden voorzien? Komen er in de toekomst 

geen onverwachte kosten bij?  

 

Reactie CVK Voor zover nu bekend wordt alles aangepakt. De Monument Wacht 

Utrecht heeft alle gebreken verwoord in een rapportage die als basis 

voor de uitvraag heeft gediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vragen over presentatie uitbreiding begraafplaats  
Vraag gemeentelid 

Dhr. K. Blok 

In het verleden is erover gesproken dat grafrechten te koop zijn. 

Is dat niet meer zo?  

 

Reactie CVK Wij presenteren hier twee grote projectplannen die in een relatief korte 

tijd beslag leggen op de financiële draagkracht van de gemeente.  

Omdat de begraafplaats een positieve exploitatie heeft in tegenstelling 

tot de kerk hebben we liever dat gemeenteleden doneren aan 

onderhoud kerk dan aan uitbreiding begraafplaats.  

 

 



                 College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Zegveld 
                                          
                                           

4 
 

 

   

Vraag gemeentelid 

Mevr. M.  de Groot 

Kan kerk ook een BTW-regeling treffen met de fiscus zoals dat 

ook mogelijk is bij ons boerenbedrijf? 

 

Reactie CVK Dat is alleen mogelijk als de kerk over alle activiteiten BTW gaat 

verrekenen. Het effect zal zijn dat dit financieel voor ons niet gunstiger 

is. Het is ook mogelijk als de begraafplaats in een aparte stichting 

komt maar dan valt deze niet meer onder het CvK.  

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. W. Kastelein 

Genoemde €350.000 excl. BTW klinkt als erg veel geld. Is er al 

eens onderzocht hoe de realisatie wordt aangepakt? 

 

Reactie CVK Nee, dat is onderdeel van de uitvraag aan aannemers. Daar moeten 

inschrijvers een slimme oplossing voor bedenken. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. L. Bos 

Worden de werkzaamheden Europees aanbesteed?  

Reactie CVK Nee, dat is alleen verplicht bij overheidsinstanties, niet bij ons. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. L. Bos 

In het verleden is een rolstoelpad vanaf voorzijde kerk naar 

achter toegezegd, zodat minder validen niet door grind moeten. Ik 

zie daarvan niets terug in de plannen. 

 

Reactie CVK Dat klopt. Dit rolstoelpad maakt geen onderdeel uit van de uitvraag 

omdat we denken dit zelf met vrijwilligers goedkoper te kunnen 

realiseren. Er is toegezegd dat dit pad er komt ten tijde van inrichting 

van de nieuwe begraafplaats. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. Brak 

Geldt dat ook voor de losse eindjes?  

Reactie CVK Klopt. Planten van hagen etc. doen we zelf. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. T. de Bruin 

Moet zand dat wordt opgebracht op weiland niet een aantal jaren 

liggen om in te klinken? 

 

Reactie CVK Dat is wel de verwachting, maar eveneens onderdeel van de uitvraag. 

 

 

Vraag gemeentelid 

Dhr. Brak 

Is uit sonderingen gebleken op welke diepte de draagkrachtige 

zandlaag zit? 

 

Reactie CVK Die zit op ongeveer 7-9 meter onder huidig maaiveld. 

 

 

Vraag ouderling 

Dhr. G. Ton 

In het verleden betaalde Gemeente Zegveld voor 50% mee aan de 

begraafplaats omdat ook niet-kerkelijke inwoners daar worden 

begraven. Gemeente Woerden draagt op dit moment niets bij. 

Kunnen we niet toch bij Gemeente Woerden aankloppen voor een 

bijdrage? 

 

Reactie CVK Gaan we zeker doen. Beleid in Gemeente Woerden is echter dat alle 

begraafplaatsen een sluitende exploitatie moeten hebben.  

 

Reactie Dhr. L. Bos Wellicht kunnen we in dat licht iets met het ‘kleine kernen beleid’.  

Reactie CVK Nemen we mee in het gesprek met Gemeente Woerden.   

   

 

 


