Beste gemeenteleden,
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van de afgelopen weken.

Aanbesteding
We hebben in de afgelopen week offertes ontvangen van de vier aannemers die hebben ingeschreven op
de aanbesteding van het nieuwe kerkgebouw. Middelwatering Bouw BV uit Nieuwerkerk a/d IJssel heeft
de laagste inschrijving. Met deze aannemer worden er in de komende weken gesprekken gevoerd om te
komen tot een definitieve begroting.

Omgevingsvergunning
Op 23 augustus jl. is er in de krant gepubliceerd dat de gemeente voornemens is om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een kerkgebouw aan Voorstraat 108.
Er was een bezwaartermijn van zes weken waarin zienswijzen konden worden ingediend. Deze termijn
liep tot 5 oktober jl. Binnen deze termijn is er een zienswijze ingediend door Stichting tot Bescherming van
het Dorpsgezicht te Sommelsdijk. Het is de taak van de gemeente Goeree-Overflakkee om op deze
zienswijze een reactie te geven. Als het college van B&W besluit om de omgevingsvergunning te verlenen,
heeft deze stichting zes weken de gelegenheid om beroep aan de tekenen bij de rechtbank. Na deze
termijn van zes weken en als er geen beroep is ingediend, is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

Gemeenteavond
Op D.V. vrijdag 4 november zal er een gemeenteavond worden georganiseerd. Tijdens deze avond willen
wij u over de laatste stand van zaken informeren. Graag ontmoeten wij u allen op deze avond.

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
We willen u vragen de kerkbouw 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 uitvoeren.
Een hartelijk groet,
Bouwteam HHG Stellendam
Albert van Rossum, Leen Roos, Marius van Maurik, Frans van Oostenbrugge, Cor Keijmel & Agnes Kievit

