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Omgevingsvergunning

AGENDA:
Monumen- 8 Sept.
ten dag
Grote vei- Oktoling
ber
El Shaddai 15 dec.
kerstzangavond
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Op 28 mei heeft de gemeente Woerden de Omgevingsvergunning verleend
voor de 1e fase van de geplande restauratie. De wettelijke bezwaartermijn
is op 11 juli verlopen en dan kan er
gestart worden met de 1e fase van
de restauratie van het kerkgebouw.
Het CvK heeft op 16 mei in de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed
het gehele restauratieplan toegelicht
en de commissie is unaniem akkoord
met de voorgestelde werkzaamheden
van de 1e fase. De commissie Ruimtelijke kwaliteit gaf ons in overweging

Gemeentelijk besluit restauratie 1e fase

de 1e fase niet eerder te starten dan
na het funderingsherstel. De kans bestaat dat er schade ontstaat door zetting bij het funderingsherstel.
Wat we met deze overweging gedaan
hebben daar leest u in deze nieuwsbrief meer over..........

Financieel
In de vorige nieuwsbrief berichten wij
u over het noodzakelijke funderingsherstel. Inmiddels is ons in grove lijnen duidelijk wat de meerkosten hiervoor bedragen. Wij denken met een
extra bedrag van € 140.000,- het
complete funderingsherstel te kunnen
uitvoeren.

Dit is een groot bedrag en we beraden ons nog hoe we de middelen
hiervoor kunnen genereren. Vast staat
dat we het funderingsherstel wel tijdens deze restauratie meenemen. De
kerk is dan voor de toekomst goed
gefundeerd en de generaties na ons
staan niet voor extra hogere kosten.
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Financiele stand
per 1 juli 2018:

€ 575.000,-

Vervolg......Financieel
Het is rustig gebleven voor wat betreft de fondsen die we aangevraagd
hebben. 2Select heeft nog een viertal fondsen extra aangevraagd en we
hopen op een goede respons daarop. De collecten voor de restauratie op
de 1e zondag van de maand hebben tot nu toe het mooie gemiddelde
bedrag € 1000,- opgebracht.
Verder worden er diverse acties georganiseerd of financiële bijdragen geleverd door gemeenteleden die de restauratie een warm hart toedragen.
Samen met alle ontvangen overige giften komt de stand nu op
ca. € 575.000,- aan toegezegde gelden waar we erg dankbaar voor zijn!

Constructeur
Afgelopen 2 maanden hebben we ons bezig gehouden met het vinden van
een constructeur die ons in het funderingsherstel goed kan adviseren. Uit
een vijftal offerten hebben we met twee partijen een gesprek gevoerd.
“onlangs
opdracht
verstrekt aan
Raadgevend
Ingenieursburea
u Van Dijke B.V.
te Alphen aan de
Rijn

Op basis hiervan hebben we onlangs opdracht verstrekt aan Raadgevend
Ingenieursbureau Van Dijke B.V. te Alphen aan de Rijn. Zij beschikken over
ruime ervaring in het ontwerpen, berekenen en tekenen van restauraties
van kerken.
Voor de bouwvak overleggen zij aan het CvK hun
eerste ontwerpuitgangspunten van het funderingsherstel. De heer Aales van
Leeuwen van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Holland begeleidt
ons hierin om de juiste keuzes te maken.
Nadat de ontwerpuitgangspunten definitief zijn kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen en de funderingswerkzaamheden aanbesteden. Hoe
we dit precies gaan doen werken we nog verder uit.........
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Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed
Het overleg met de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed heeft op 16 mei j.l.
plaatsgevonden. We hebben de gehele restauratie kunnen toelichten. De problematiek
van onze kerk is hen helder geworden en zij begrijpen de ingreep die voorgesteld
is.
De commissie is echter geen voorstander van een voorzetwand met gips in de kerk
en adviseert ons om de kerk te stucadoren. Het CvK had dat ook graag gewild
maar is van mening dat de problemen uit het verleden met het stucwerk en nu
met de huidige tegel aanleiding zijn om definitief af te rekenen met de vochtdoorslag en zoutaantasting door het plaatsen van een voorzetwand. De commissie vraagt
ons dit bij de vergunningaanvraag goed te onderbouwen en te detailleren hetgeen
wij zullen doen. De wand achter de preekstoel kunnen we wel voorzien van een
stuclaag.

“ De
commissie
Ruimtelijke
kwaliteit &
Erfgoed
adviseert ons
de kerk te
stucadoren.”

Uitstel werkzaamheden
Hoewel de omgevingsvergunning verleent is heeft
het CvK, mede op advies
van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed
toch moeten besluiten de
werkzaamheden van de 1e
fase uit te stellen.

Reden hiervoor is dat
door de ingrijpende funderingsverbetering er constructieve zettingen kunnen optreden met als gevolg daarvan scheuren in
het nieuwe voegwerk.

“ .......er
constructieve
zettingen

Met De Heeren Bouwmeesters is
overeengekomen de planning uit te
stellen en we hebben kunnen afspreken dat de prijs vast is tot
eind 2019.

Planning restauratie
We begrijpen dat het een
teleurstelling is dat nog
niet begonnen wordt aan
de 1e fase van de restauratie. We zijn nu voornemens de gehele restauratie in één keer in 2019

te realiseren. Dit zou ongeveer betekenen dat we
rond april/mei volgend
jaar starten met het funderingsherstel en we hopen dan voor de
1e adventsweek de nieuwe

kerk weer te kunnen betrekken.
In die periode zullen we
elders moeten kerken
waarover we in gesprek
zijn met de Milandhof.

kunnen
optreden.......”
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Kerstconcert
Noteert u alvast
15 december in
uw agenda!

Zaterdagavond 15 december
2018 hoopt gospelkoor El Shaddai uit Lopik een kerstconcert te
verzorgen ten bate van de
restauratie van onze kerk.
Noteert u alvast deze datum in
uw agenda want het
belooft een mooie avond te worden.
In een volgende nieuwsbrief meer info over tijd en toegangsprijs.

Veiling

“...Dit zouden
goederen kunnen
zijn waar je zelf
op uitgekeken
bent ....”

In oktober 2018 wil de Commissie fondsenwerving restauratie een (grote)
veiling organiseren van waardevolle goederen. Dit zouden goederen kunnen
zijn waar je zelf op uitgekeken bent maar die zeker (historisch) nog waarde
hebben. Dit hoeft niet altijd antiek te zijn. Het kunnen ook oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, schilderijen of alles voor in en om het huis zijn.
De stukken kunt u via foto’s (graag digitaal )aanmelden via het mailadres:
restauratie@hervormdzegveld.nl.
Of per post sturen naar Map Uittenbogaard, Broeksloot 4, 3474 HP Zegveld.
Als er gemeente leden zijn die hier ervaring in hebben en ons hier in kunnen adviseren houden wij ons aanbevolen.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Hervormde gemeente Zegveld.
Adres:
Hoofdweg 72
E-mail:
restauratie@hervormdzegveld.nl
Internet:
www.hervormdzegveld.nl
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