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Inleiding 
Op 28 december 2015 is u een Nieuwsbrief uitgereikt. Daarin informeerden we u 

ondermeer dat de algemene kerkenraad het College van Kerkrentmeesters heeft 
verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een 2e locatie te komen. In dit 
voortgangsbericht willen we u verslag doen van de stand van zaken. 

 
Onderzoek College van Kerkrentmeesters  

Het onderzoek richtte zich op mogelijke opties en de financiële consequenties 
daarvan. Door het College is een lange lijst van mogelijkheden onderzocht. De 
resultaten van dit onderzoek zijn besproken op de vergadering van de algemene 

kerkenraad op 26 maart 2015.  
 
Uit het door het College uitgevoerde onderzoek kwamen in eerste instantie 3 

mogelijke opties naar voren: nieuwbouw in het Groene Woud, aankoop van de 
voormalige bibliotheek aan het Koningin Julianaplein en verbouwing/uitbreiding van 

Eben Haëzer. De laatste optie viel bij nadere bestudering af. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat de daarvoor noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan 
haalbaar is.  

 
Optie nieuwbouw Groene Woud 
Het blijkt dat nieuwbouw in het Groene Woud mogelijk pas over 2 jaar is te realiseren 

vanwege bestemmingsplankwesties. Deze moeten door de burgerlijke gemeente 
uiterlijk eind 2017 zijn opgelost. Lukt dat niet, dan zal de burgerlijke gemeente  ons 

een passende vervangende locatie aanbieden. 
 
Optie aankoop en verbouw oude bibliotheek 

Aankoop en verbouwing van de oude bibliotheek aan het Koningin Julianaplein vraagt 
besluitvorming op de korte termijn. Het risico van problemen rond het 
bestemmingsplan en parkeergelegenheid lijken beperkt.  

 
Financiële consequenties 

Er is door het College onderzocht wat de structurele jaarlijkse lasten voor onze 
gemeente zijn. Voor beide opties zijn die op jaarbasis globaal € 75.000. Hierbij is 
overigens nog geen rekening gehouden met mogelijke baten door multifunctioneel 

gebruik en verhuur. De te verwachten lastenverzwaring zal een stevig draagvlak in de 
gemeente als geheel nodig hebben. Voor een structureel gezonde financiële situatie 
zal er sprake moeten zijn van een herziening van het huidige uitgavenpatroon en/of 

een stijging van de inkomsten uit onder andere vrijwillige bijdragen en collectes.  
 

Nadere overwegingen 
Optie nieuwbouw in het Groene Woud 
Nieuwbouw in het Groene Woud is het meest toekomstgericht en speelt in op de 

geplande nieuwbouw van vele honderden (circa 900) woningen in Woudenberg-Oost. 
De kerk komt naar de mensen en is present in de wijk. Het is echt de kerk voor de 
eigen wijkgemeente. Het is de optie die bij uitstek geschikt is om de belangen van 

onze kerkelijke gemeente binnen het geheel van de burgerlijke gemeente ook voor de 



langere termijn te dienen. Nieuwbouw in het Groene Woud geeft ook mogelijkheden 
voor een missionaire insteek. 
 

Optie aankoop en verbouwing oude bibliotheek  
Aankoop en verbouwing van de oude bibliotheek aan het Koningin Julianaplein biedt 
maximale flexibiliteit om de wijken onder te brengen en activiteiten van beide wijken 

te huisvesten. De afstand tussen de Dorpskerk en deze locatie is beperkt.    
 

Besluitvorming algemene kerkenraad 
In zijn vergadering van 26 maart heeft de algemene kerkenraad met instemming 
kennis genomen van het rapport van het College. De algemene kerkenraad heeft het 

College verzocht de haalbaarheidsstudie voort te zetten en daarover te rapporteren in 
de julivergadering van de algemene kerkenraad. Hierbij is het College verzocht bij de 
verdere uitwerking ook mogelijke baten door multifunctioneel gebruik en verhuur te 

bezien. Uitgangspunt is ook, dat het uiteindelijke pand in ieder geval verkoopbaar zal 
moeten zijn en blijven. Daarnaast is het College verzocht een groeimodel op weg naar 

een 2e locatie uit te werken. 
 
Op verzoek van de algemene kerkenraad hebben ook beide wijkkerkenraden zich 

gebogen over de voorstellen van het College van Kerkrentmeesters. In hun 
meivergadering hebben beide wijkkerkenraden in beginsel de wenselijkheid om te 
komen tot een 2e locatie onderschreven.  

 
Vervolgtraject 

De vervolgrapportage van het College van Kerkrentmeesters komt te laat om de 
gemeente hierover nog voor de zomervakantie te informeren. De algemene 
kerkenraad is voornemens u regelmatig o.a. via voortgangsberichten te informeren 

over de stand van zaken. Dit voortgangsbericht is daarvan het eerste.  
 
Er komt nu geleidelijk meer inzicht in de praktische mogelijkheden en financiële 

haalbaarheid voor een 2e locatie. Als algemene kerkenraad zullen we daarom de 
komende maanden onze beleidsmatige visie op een 2e locatie verder uitwerken en u 

daarover ook informeren. Een heldere, inhoudelijke visie is immers nodig om 
uiteindelijk tot een verantwoorde besluitvorming te komen. Het is de bedoeling om 
komend najaar hierover een gemeenteavond te beleggen.  

 
We hopen dat we er met elkaar in slagen om de opbouw van onze gemeente te 
dienen en daarin bij te dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk ook hier in 

Woudenberg en aan de eer van Zijn Naam.  
 

 
Woudenberg, 14 juni 2015 
 


