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Geachte mevrouw Kuiper,
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Onderwerp:
Schriftelijke vragen

In uw brief van 15 februari stelt uw fractie ons college op grond van artikel 37 van het
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad (RvO) schriftelijke vragen. Deze vragen hebben betrekking op de zoektocht van
de Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen/Barneveld naar zaalruimte. Graag
beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vraag 1. Deelt u onze mening dat er verwachtingen zijn gewekt ?
Antwoord : Wij zijn van mening dat er bij de kerk geen verwachtingen zijn gewekt. Wij
verwijzen hiervoor naar onze brief van 25 november 2003 (zie bijlage). Daarin maken
wij melding van een totaalafweging voor de invulling van dit perceel met de nadruk op
een bijzondere woonvorm in combinatie met zorg. De mogelijkheid om daarbij ook een
zaalruimte te betrekken zou slechts door ons in het onderzoek worden betrokken.
Vraag 2. Wanneer komt het college met een definitief antwoord op de vraag of een
perceel van ca 500 m2 aan de Van den Berglaan een mogelijkheid is voor de kerkelijke
bouwplannen ?
Antwoord: Wij onderkennen dat de kerk tot nu toe lang heeft moeten wachten op een
antwoord. Door capaciteitsproblemen is er nog geen invullingsvoorstel voor het perceel, waarbij ook het verzoek van de kern zou worden betrokken. Wij zullen echter op
relatief korte termijn een voorstel formuleren voor de invulling van dit perceel. Uitgangspunt daarbij zal zijn woningbouw voor senioren in combinatie met zorg en aanverwante maatschappelijke voorzieningen. Het verzoek van de kerk zullen wij betrekken bij de afweging over de mogelijke invulling van het terrein. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zal de kerk definitief antwoord van ons ontvangen.
Wordt er indien bovenstaande geen oplossing biedt, ook actief meegedacht met de
leden van de kerk naar een andere oplossing van dit probleem ?
Antwoord : Mochten er geen mogelijkheden zijn op het bovengenoemde perceel, dan
zullen wij ons constructief opstellen voor een oplossing van het probleem.

Bijlage:
1

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
A. Fledderus, wethouder
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