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In hoofdstuk over kerkrentmeesterlijk beheer is groot onderhoud Diaconiehuisjes als speerpunt 

opgenomen: 



Slechte onderhoudsstaat van gebouwen / 

woningen voldoen niet meer aan moderne 

eisen
 Geen centrale verwarming

 Verouderde elektra 

 50 jaar oude keukens

 Geen ordentelijke badkamer

 Zo goed als geen isolatie (op paar ramen aan achterzijde na)

 Scheur in zijgevel

 Lekkage aan dak

 Vochtproblemen In 2021 offerte aangevraagd voor reparaties aan de schil 

van het gebouw. Kosten daarvan echter dusdanig dat 

integrale aanpak noodzakelijk bleek



Instellen werkgroep Diaconiehuisjes

 In september 2021 werkgroep Diaconiehuisjes ingesteld door kerkenraad.

 Leden van de werkgroep zijn:

 Jantsje Bakkeren (namens diaconie)

 Henk Breimer

 Willem Kol

 Bart Traksel

 Henk Veldman

 Marcel de Pender (namens CvK)



Vragen aan werkgroep diaconiehuisjes

1. Geef advies aan de kerkenraad of de diaconiehuisjes aan de Kerkstraat 58-

60-62 als monumentaal erfgoed in de (verre) toekomst bewaard moeten 

blijven voor de Protestantse gemeente.

2. Zo ja, bekijk of er mogelijkheden zijn om de huisjes rendabel te kunnen 

exploiteren, mede ook vanwege de hoge kosten van groot onderhoud en de 

huidige lage huurprijs; welke (nieuwe) bestemming kan er op termijn aan 

gegeven kan worden, bijv. pastorie of kosterswoning? Neem daarbij ook 

mee of er voldoende menskracht is om het beheer te kunnen blijven doen.



Conclusies van de werkgroep (overgenomen 

door CvK en kerkenraad) (1)

 Het is momenteel niet wenselijk de diaconiehuisjes te verkopen. Dit gezien 

het feit dat een verkoop eventuele toekomstige beleidskeuzes beperkt en 

mogelijkheden van het kerkelijke complex als geheel verkleinen.

 De staat van onderhoud is dusdanig slecht dat groot onderhoud niet langer uit 

te stellen is. 

 Na verbouwing zouden er in de toekomst een aantal bestemmingen mogelijk 

zijn. Genoemd hierbij zijn pastorie, beheerderswoning, verhuur als 

woonhuizen of een diaconale bestemming. Een combinatie van 

bovengenoemde bestemmingen is ook mogelijk. Echter zijn dit allen 

woonbestemmingen. Een andere bestemming dan een dusdanige 

woonbestemming niet wenselijk



Conclusies van de werkgroep (overgenomen 

door CvK en kerkenraad) (2)

 Er moeten bij voorkeur drie wooneenheden gecreëerd worden. Bij het 

ontwerp moet rekening gehouden worden dat twee wooneenheden in de 

toekomst eventueel samengevoegd zouden kunnen worden tot één grote 

wooneenheid. Dit om op de middellange termijn maximale beleidsvrijheid te 

behouden.

 Groot onderhoud zou moeten leiden tot courante wooneenheden welke 

voldoen aan de eisen van de moderne tijd, duurzaam omgaan met energie en 

zo levensloopbestendig mogelijk zijn. Ook het beperken van toekomstige 

noodzaak tot onderhoud en het maximaliseren van verhuurbaarheid moeten 

aandacht krijgen bij het verder vormen van de plannen voor groot onderhoud. 



Conclusies van de werkgroep (overgenomen 

door CvK en kerkenraad) (3)

 Een deel van de woningen wordt momenteel verhuurd. De verbouwing is van 

een dusdanige aard en omvang dat het noodzakelijk is het huidige 

huurcontract te beëindigen. Gezien de kosten van de verbouwing is het ook 

niet mogelijk na de verbouwing onder dezelfde voorwaarde een nieuw 

huurcontract aan te gaan.

 Bovenstaande conclusie betekent dat het CvK hierover met de huidige 

huurders in gesprek moeten. Wederzijds respect en begrip voor elkaars 

belangen zouden hierbij uitgangspunten voor het gesprek moeten zijn. 

 Het CvK van mening dat het financieel verantwoord is deze investering in 

groot onderhoud te doen. Ook is het CvK van mening dat de (financiële) basis 

van onze kerkelijke gemeente hierdoor voor de langere termijn versterkt kan 

worden. 



Voorbereidingen omgevingsvergunning

 Bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd

 Architect aangesteld om tot ontwerp te komen

 Gesprek met huurders gestart

 Start met financieringsplan / subsidies / fondsenwerving

 Tijdslijn:

 Januari – februari – voorlopig ontwerp

 Overleg monumenten commissie

 Maart t/m – Mei – definitief ontwerp

 Juni – juli – aanvraag omgevingsvergunning



Eventueel toevoegen plaatje architect



Bestemming Diaconiehuisjes

Uitgangspunt: Een woonbestemming die structureel bijdraagt aan het versterken 

van onze kerkgemeenschap. Hiervoor momenteel een aantal denkrichtingen 

benoemd: 

 Verhuren en opbrengsten gebruiken ter versterking gemeente / Diaconie

 Huurders die een beheerfunctie hebben

 Bestemming die de gemeente inhoudelijk versterkt, bijv. religieuze 

bestemming of pioniersplek

 Diaconale functie

 Op langere termijn: pastorie


