Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het bouwteam. Wij willen u graag op de hoogte houden over
de voortgang en de ontwikkelingen van de nieuw te bouwen kerk.

Omgevingsvergunning
In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat eind 2015 de omgevingsvergunning is aangevraagd bij de
gemeente. Het traject van de vergunningsaanvraag gaat naar verwachting 26 weken duren. Na het
verkrijgen van de vergunning is er nog een bezwaartermijn van 6 weken. Dit betekent dat er in het traject
van de aanvraag nog geen bezwaren ingediend kunnen worden.

Definitief ontwerp
De definitieve bouwtekeningen en het bestek zijn in de afgelopen maand naar aannemer Van den
Nieuwendijk verstuurd. Wij verwachten de offerte begin mei.

Financiële toezeggingen gemeente
Velen van u hebben hun gift reeds overgemaakt, waarvoor hartelijk dank. Mocht u uw gift nog niet
hebben overgemaakt, dan willen wij u vragen dit alsnog te doen.
Wij vragen u te wachten met het overmaken van het geld inzake de leningen waarover rente betaald
moet worden door de kerk. Te zijner tijd krijgt u hierover nader bericht.

En verder….
In de afgelopen maanden hebben we met meerdere banken en fondsen contacten gelegd over de
financiering. Daarnaast is er ook een akoestiek rapport opgesteld. Op dit moment zijn er offertes
opgevraagd voor een verkennend bodemonderzoek en asbestinventarisatie. In samenspraak met de
architect hebben we het gebruik van diverse materialen en kleurstellingen vastgesteld.

Gemeenteavond
Wij hopen op DV donderdag 23 juni a.s. een gemeenteavond te organiseren, waarin wij u onder andere
verder zullen informeren over de financiering, eigen werkzaamheden en het parkeerbeleid. Daarnaast
zullen wij u een impressietekening tonen van de binnenkant van de kerk.

Contactgegevens
Ons emailadres is: bouwteamhhgsld@gmail.com
Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u deze via bovengenoemd emailadres aan ons
stellen. Wij zullen de binnengekomen mail behandelen in de eerstvolgende vergadering. Wij vergaderen
elke maand.

Tenslotte
Wij willen u vragen de kerkbouw op te dragen in uw gebed en tot de HEERE te bidden of Hij ons als
bouwteam wijsheid en kracht wil schenken in alle taken die wij uitvoeren.

Een hartelijk groet,
Bouwteam HHG Stellendam

