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• opening

• ontwikkelingen en informatie op een rijtje

• voorstel voor aanpak vervolg

• pauze

• reacties

• sluiting 

gemeentevergadering
11 oktober 2016
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gebouwen keuze
hoe nu verder?
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wat is er gebeurd?
• meerdere gesprekken met de gemeente Westland

• aanwijzingsprocedure Kruispunt gemeentemonument

• gesprek met de heer Oosterwijk, adviseur PKN

• gesprek met potentiële projectontwikkelaar

• gesprek met adviseur onroerend goed RCBB (PKN)

• behandeling bezwaar en nietig verklaring besluit mei
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één gebouw
Weten wij nog waarom?

• Één gemeente - één gebouw

• De gemeente wordt kleiner, minder mensen komen 
naar de wekelijkse eredienst

• Twee gebouwen is te duur

• Ooit twee, nu één gemeente van Christus in 
Maasdijk. Wij willen hier met elkaar uitkomen.
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besluit mei jl.
De kerkenraad heeft met de informatie die toen 
bekend was gewetensvol een besluit genomen.

Het besluit wijkt af van de rapporten van de 
commissie toekomst kerkgebouwen en wijkt af van de 
voorkeur van 55% van de gemeente.

De argumentatie om af te wijken is in de kerkenraad 
niet expliciet gemaakt, ook niet naar de gemeente.

Daarom moeten wij opnieuw een besluit nemen
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hoe nu verder?
Besluit nemen op grond van heldere argumenten,

1. uit rapporten CTK spreekt voorkeur voor het Kruispunt

daarnaast is de situatie niet meer hetzelfde als in mei:
2. wij weten nu dat 55% vd gemeente voor het Kruispunt kiest

3. het Kruispunt wordt een gemeentemonument
4. de meerjarenbegroting laat zien dat de Hoeksteen aanzienlijk 

duurder is dan het Kruispunt

5. de Hoeksteen is gemakkelijker te verkopen dan het Kruispunt
6. de kerkenraad moet opnieuw tot een besluit komen
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rapporten CTK

• Plan van Eisen en Wensen (nu enigszins bij te stellen)

• Gedegen meerjarig onderhoudsplan

• Beoordeling orgels van beide gebouwen

• Taxatierapporten van Hoeksteen en Kruispunt door NVM-makelaar

• Voorstudie van uitbreidingsmogelijkheden van het Achterom
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Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut 
zijn twee landelijk opererende instellingen voor het 
behoud van cultureel erfgoed.

De gemeente Westland kan het verzoek tot 
aanwijzing tot gemeentemonument om juridische 
redenen niet weigeren in behandeling te nemen.

Het Kruispunt is eerder al aangewezen tot monument, 
er is geen reden waarom dat nu niet zou gebeuren.

gemeentemonument
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twee scenario’s:

1. Kruispunt in 2017 verkopen voor € 380.000, later ook de pastorie 
(schatting € 300.000), in 2018 verbouwing Hoeksteen € 285.000 
(PvEW, scheuren penanten en orgel).
In 2018 start ook onderhoud € 52.600, hebben wij 1,0 fte koster 
en gaan wij uit van 1,6 fte predikanten/kerkelijk werker.

2. Hoeksteen in 2017 verkopen plus pastorie: € 945.000. In 2018 
huren wij de Hoeksteen om het Kruispunt te renoveren en uit te 
breiden (PvEW 541.500, houtrot/ventilatie en orgel € 120.000, 
kerkzaal € 200.000) in totaal € 861.500. In 2019 start onderhoud 
€ 16.500 per jaar. Wij hebben 0,7 fte koster en 1,6 fte predikant/kw

Meerjarenbegroting
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Meerjarenbegroting

Conclusie: 
het Kruispunt is per jaar € 23.000 goedkoper dan de Hoeksteen
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kans op verkoop

• De kans dat het Kruispunt verkocht kan worden is 
bijzonder laag, zeker nu het een monument wordt.

• De Hoeksteen is voor projectontwikkelaars een 
interessant perceel voor nieuwbouw huizen of 
appartementen.
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Beleving
Beide gebouwen hebben elk een eigen uitstraling en 
worden verschillend beleefd. De een voelt zich prettiger 
in het ene gebouw, de ander in het andere.

Hoe krijgen wij in het gebouw van onze keuze iets van de 
beleving van het andere gebouw terug?

Kunnen wij met elkaar iets nieuws maken waarin beleving 
van beide huidige gebouwen terug te vinden is?

Wij zijn één gemeente!
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Rehobothkerk Honselersdijk 13

Dorpskerk Hoek van Holland
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afscheid
en

een nieuw begin

Wij zullen allemaal verlies ervaren, maar ons doel is 
een nieuw/vernieuwd kerkgebouw waar wij ons weer 
allemaal thuis gaan voelen.
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hoe verder
De kerkenraad heeft het voornemen om 

1. Een plan te laten maken voor uitbreiding en renovatie van 
Het Kruispunt waarbij uitgangspunt is een ruimtelijker beleving 
voor ontmoeting, een multifunctionele zaal, goed orgel, e.d.

2. de mogelijkheid van verkoop van de Hoeksteen verder te 
onderzoeken

De kerkenraad heeft besloten niet in beroep te gaan bij de 
PKN tegen het besluit van de RCBBG
en realiseert zich dat er veel pastorale aandacht voor de 
gemeenteleden moet zijn.
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Koffiepauze
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redenen voorstel
1. uit rapporten CTK spreekt voorkeur voor het Kruispunt
2. 55% vd gemeente heeft voor het Kruispunt gekozen
3. het Kruispunt wordt een gemeentemonument

4. de meerjarenbegroting laat zien dat de Hoeksteen 
aanzienlijk duurder is dan het Kruispunt

5. de Hoeksteen is gemakkelijker te verkopen dan het 
Kruispunt

6. gezamenlijk als nieuwe gemeente een 
nieuw/vernieuwd kerkgebouw voor de toekomst
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reacties
De kerkenraad heeft het voornemen om 

1. Een plan te laten maken voor uitbreiding en renovatie van 
Het Kruispunt waarbij uitgangspunt is een ruimtelijker beleving 
voor ontmoeting, een multifunctionele zaal, goed orgel, e.d.

2. de mogelijkheid van verkoop van de Hoeksteen verder te 
onderzoeken

De kerkenraad heeft besloten niet in beroep te gaan bij de 
PKN tegen het besluit van de RCBBG
en realiseert zich dat er veel pastorale aandacht voor de 
gemeenteleden moet zijn.
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sluiting
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