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Aan onze buurtbewoners  
 
Betreft: Plannen met onze kavel aan de Lindelaan 

Datum: december 2017 
 
Geachte buren, 
 
Zoals u wellicht bekend is heeft de Hervormde Gemeente van Woudenberg aan de Lindelaan een 

kavel grond in eigendom die naast het trapveldje ligt achter de Wartburgschool. Wij organiseren daar 

‘s zomers in een grote tent de vakantiebijbelweek en het zomerfeest NEXT. Wellicht hebben we 

elkaar weleens gesproken bij die gelegenheid. U bent ook komende zomer weer hartelijk welkom. 

De reden voor deze brief is om u te informeren over onze plannen met de kavel voor zover die nu 

bekend zijn. U vindt het waarschijnlijk belangrijk om te horen wat wij van plan zijn en hoe het er 

allemaal in uw omgeving zal kunnen gaan uitzien. De afgelopen tijd hebben wij de mogelijkheden 

onderzocht om er een kerkgebouw annex diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum te realiseren. Dat 

onderzoek is inmiddels afgerond. De Algemene Kerkenraad heeft begin december 2017 een positief 

besluit genomen over het plan. Het voornemen is om tot realisatie over te gaan zodra de financiële 

situatie toereikend is. Daarvoor zijn concrete doelen bepaald. 

De Hervormde Gemeente binnen de PKN (richting van 

de Gereformeerde Bond) heeft circa 2000 leden 

verdeeld over twee wijken. Beide wijkgemeenten maken 

gebruik van de Hervormde Dorpskerk, waar ‘s zondags 

door iedere wijk twee diensten worden belegd. 

Daarnaast organiseert de Hervormde Gemeente tal van 

pastorale, diaconale en missionaire en andere 

activiteiten voor jong en oud. Al langer bestaat de wens 

om te komen tot een tweede kerkelijk centrum. De 

Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen periode 

bezien of realisatie van een tweede kerkelijk 

buurtcentrum kansen biedt voor de ontwikkeling van 

onze kerkelijke gemeente en voor Woudenberg.  

Nieuwe ontwikkelingen en kansen 

De ontwikkelingen in onze Hervormde Gemeente en in Woudenberg hebben niet stil gestaan. Er is 

inmiddels een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 450 woningen in het Groene Woud en de plannen voor 

verdere uitbreiding van het dorp met nog eens bijna 1000 woningen in de komende jaren nemen vaste 

vorm aan. De kerkenraad wil daar graag op inspelen en ziet kansen en ruimte om naast en waar mogelijk 

samen met andere kerken in Woudenberg als Hervormde Gemeente dienstbaar te zijn aan de buurt en 

verdere omgeving.  



Gebouwontwerp,  diaconaal- en sociaal-maatschappelijk  programma 

De Algemene Kerkenraad heeft eind 2015 een projectgroep opdracht gegeven om te  onderzoeken of de 

omstandigheden en mogelijkheden een verantwoord positief besluit voor een tweede kerkelijk centrum 

mogelijk maken. Deze projectgroep is tot een positief oordeel gekomen. Dat heeft men ook aan de leden 

van de Hervormde Gemeente voorgelegd. Men heeft daar in meerderheid positief op gereageerd, waarna 

de Algemene Kerkenraad besloten heeft om het plan verder uit te werken. Dat is inmiddels gebeurd. Er 

ligt nu een concreet voorstel voor nieuwbouw op de kavel aan de Lindelaan en een plan voor een actief 

programma van diaconale en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor de Hervormde Gemeente als 

geheel. Deze plannen zijn onlangs aan de gemeenteleden gepresenteerd. In het nieuwe kerkelijk centrum 

is een moderne kerkzaal voorzien, een ruim opgezette multifunctionele ontmoetingshal, een huiskamer 

en diverse vergader- en spreekkamers, mede gericht op sociaal-maatschappelijke activiteiten. De 

vormgeving van het gebouw is open en passend in de nieuwe wijk. 

De Hervormde Gemeente is op dit moment nog in gesprek met het gemeentebestuur over de exacte 

ruimtelijke inpassing van het gebouw. Het gebouwontwerp past in het bestemmingsplan, maar de directe 

omgeving van de kavel is nog onderwerp van studie van het gemeentebestuur in verband met de 

afronding van het Groene Woud. De realisatie van onder andere parkeergelegenheid en wegen willen 

betrokken partijen graag optimaal inrichten. Het gemeentebestuur zal de gebiedsinrichting via de 

gebruikelijke bestemmingsplanprocedures naar buiten brengen. 

Zodra er meer duidelijk is over de realisatie van het plan, zoals het definitieve ontwerp en de inpassing 

van het gebouw in de omgeving zullen wij u opnieuw informeren en u uitnodigen voor een 

informatiebijeenkomst. Wij hopen begin 2018 zo ver te zijn, maar zullen u dan in ieder geval nader bericht 

geven.   Mocht u al een dringende vraag hebben, mail dan naar de heer W. van Duijvenbooden, secretaris 

van het project: w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl  

Meer informatie over het plan en de voorgeschiedenis kunt u ook vinden op onze website: 

http://www.hervormdwoudenberg.nl/  

Met vriendelijke groet, 

 

W. van Duijvenbooden 

Secretaris Stuurgroep 
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