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Beste gemeenteleden,
U ontvangt voor de tweede keer een nieuwsbrief over de voortgang van de nieuw te bouwen kerk. In
oktober 2015 is er een gemeenteavond georganiseerd om u te informeren over het ontwerp van de kerk
en u op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen. Inmiddels zijn er een aantal maanden
verstreken en is er veel werk verzet. We willen u hier graag over informeren.

Definitief ontwerp kerk
Op de gemeenteavond in oktober 2015 is het ontwerp van de nieuw te bouwen kerk getoond. We hebben
een aantal opmerkingen vanuit de gemeente ontvangen, hiervoor onze dank. We hebben hier zo veel als
mogelijk rekening mee gehouden. De definitieve plattegronden zijn te vinden op de website van onze
kerk, www.hhgstellendam.nl / commissies / bouwteam.

Omwonenden avond
Op 14 december 2015 is er door de gemeente Goeree-Overflakkee een omwonenden avond
georganiseerd. Op deze avond waren enkele leden van het bouwteam en architect Born aanwezig. Vanuit
de gemeente waren wethouder Markwat en de heer Koppenaal aanwezig. De omwonenden hebben de
mogelijkheid gekregen om vragen te stellen en het ontwerp van de kerk te bekijken. De avond is druk
bezocht en onder een goede sfeer werden er positieve en kritische opmerkingen geplaatst.

Omgevingsvergunning
De welstandcommissie heeft akkoord gegeven op het ontwerp van de kerk. Na het definitief maken van
het ontwerp, zijn de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsvergunning opgesteld. Op 23 december
2015 is de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze is door de gemeente gepubliceerd in
de krant op 5 januari 2016. 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.

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 voor 1 maart 2016 te doen.
Zoals op de gemeenteavond is aangegeven, vragen wij u te wachten met het overmaken van hetgeld
inzake de leningen waarover rente betaald moet worden door de kerk. Te zijner tijd krijgt u hierover
nader bericht.

En verder…
Momenteel zijn we in gesprek met diverse banken over de financiering.
Daarnaast zijn we samen met de architect bezig om de afwerking van de kerk tot in detail door te nemen
en zal er bepaald gaan worden welke materialen, kleurstellingen etc. gebruikt zullen gaan worden.
Het bestek en de tekeningen worden momenteel door de architect opgemaakt. Zodra deze binnen zijn,
worden ze nauwkeurig doorgenomen door het bouwteam. Daarna zal deze met aannemingsbedrijf Van
den Nieuwendijk worden besproken.

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 het bouwteam op te dragen in uw gebed en tot de HEERE te bidden of Hij ons wijsheid
en kracht wil schenken in alle taken die wij gaan uitvoeren.

Een hartelijk groet,
Bouwteam HHG Stellendam

