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Projectbureau Dn3R
13 Februari, om 11.12 uur kwam de bevestigende mail van Holland Property aan dhr. Harm
Bruins Slot: De uitvoering van de verbouw, nieuwbouw en gedeeltelijke sloop van De Drie
Ranken en de aansluitende nieuwbouw voor winkels en woningen kan, voor wat betreft de
ontwikkelaar Holland Property, doorgaan!
Wat betekent dat?
Intern is bij de ontwikkelaar Holland Property (HP) groen licht gegeven om het project voor
de herontwikkeling van de kerk en de naastliggende nieuwbouw te starten. Basis voor deze
start is voor hen de realisatieovereenkomst met de Protestantse Gemeente Apeldoorn
(PGA) en de tekeningen en bestekken van de aanbesteding.
Voor dit werk is door de ontwikkelaar aannemingsbedrijf Hegeman uit Nijverdal
geselecteerd. Als installateur is het bedrijf Klein Poelhuis uit Winterswijk gekozen.
Het doel van HP is om in de loop van dit jaar (nog voor de bouwvakvakantie) met de bouw
te starten. Het is aan de aannemer om dit mogelijk te maken. De juiste startdatum zal
afhankelijk zijn van levertijden en de schaarste in de overspannen bouwwereld.
Wat doet het projectbureau?
Het projectbureau (PB) heeft naar aanleiding van het bericht van HP een reactie opgesteld,
die door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, dhr. Harm Bruins Slot,
namens de PGA aan HP is gestuurd. Deze reactie heeft onder meer betrekking op de
voorgestelde bezuinigingen en hoe straks het meer- en minderwerk wordt geregeld. Op
basis van deze reactie vindt verder overleg met HP plaats. Er zijn vanuit onze
geloofsgemeenschap dus nog wel enkele kwesties, waarover de ontwikkelaar duidelijkheid
dient te verschaffen!
Projectbureau 2.0
Als voorbereiding op het komende bouwproces is al vast het voorzitterschap van het PB

Als voorbereiding op het komende bouwproces is al vast het voorzitterschap van het PB
gewijzigd. Han Brinkhuis neemt de voorzittersrol van Ed van Gent over. Ed blijft lid van het
PB, zodat de kennis van het plan gewaarborgd blijft. De samenstelling van het
projectbureau wordt gewijzigd, zodat vakkundig gereageerd kan worden op de
werkzaamheden van de aannemer. Het secretariaat blijft ongewijzigd in handen van Evert
Schut. Karel Stolk zal namens de PGA de bouwvergaderingen gaan bijwonen.
Over het vervolgproces met de daarbij behorende planning van de aannemer en wat dat
voor de geloofsgemeenschap betekent, wordt u in een volgende bouwbrief geïnformeerd.
Inrichting
Naar aanleiding van de sfeerbijeenkomst, die eind november is gehouden, is een
programma van eisen voor de inrichting van de kerkzaal en de stilteruimte opgesteld. De
kleine Kerkenraad heeft aan het ontwerpbureau Pim van Dijk Designs een offerte gevraagd
voor het maken van een inrichtingsplan voor de kerkzaal.
Inmiddels wordt gewerkt aan een begroting van de kosten, die naar verwachting gemaakt
moeten worden om ons nieuwe kerkgebouw “bewoonbaar” te maken. De kerkenraad en
onze kerkrentmeesters zullen vervolgens aan de hand van deze begroting prioriteiten
stellen en voorstellen uitwerken om de aanvullende kosten te kunnen financieren. Ook
daarover zult u in de komende tijd informatie kunnen verwachten.
Informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd één van de leden van het projectbureau
benaderen of bellen/mailen naar Evert Schut, tel. 541 62 68, info@3ranken.nl.
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