Vragen/opmerkingen aangaande voorgenomen verbouwing Martinikerk gesteld op de
gemeenteavond van donderdag 12 december 2019 gehouden in de Martinikerk
Na opening van de gemeenteavond door Elly Eelkema, voorzitter van de kerkenraad, heeft Tjeerd
van der Kooi namens de commissie verbouw Martinikerk het projectplan verbouw Martinikerk
toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie.
Ter voorbereiding van deze gemeenteavond zijn in de Martinikerk een drietal inloopmomenten
georganiseerd voor leden van onze kerkelijke gemeente op vrijdag 6 december (’s middags en ’s
avonds) en zaterdag 7 december 2019 (’s ochtends). Ook buurtbewoners van de Martinikerk waren
via de wijkvereniging uitgenodigd. De inloopmomenten waren een gevolg van het voorgenomen
besluit van de vergadering van de kerkenraad van 2 december 2019, waarin het conceptplan
verbouw Martinikerk was aangenomen.
In januari 2020 zal de kerkenraad in haar vergadering een definitief besluit nemen.
In de pauze van de gemeenteavond was er gelegenheid voor de aanwezigen om in gesprek te gaan
met de leden van de commissie verbouw Martinikerk en de betrokken architecten. Ook waren de
aanwezigen gevraagd eventuele vragen en/of opmerkingen op papier te zetten en in te leveren bij de
voorzitter kerkenraad. Na de pauze is Elly Eelkema ingegaan op de vele vragen. Zij heeft diverse
vragen gegroepeerd en, voor zover dat in haar vermogen lag, direct beantwoord. Toegezegd is aan
de vragenstellers de vragen schriftelijk te beantwoorden. Omdat de namen en emailadressen van de
vraagstellers niet bekend zijn, en het daarom niet mogelijk is de vragenstellers persoonlijk antwoord
te geven, worden de vragen en antwoorden in het kerkblad PS geplaatst. De vragen, 38 in totaal, zijn
onderverdeeld in drie groepen: 1. Beleid en proces 2. Gebouw plus inrichting 3. Algemeen
Beleid/proces
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Is er een moment geweest om het plan compleet te heroverwegen met de gemeente
aangezien toegevoegde eisen, opgelopen kosten en sterk gewijzigd ontwerp.
Antwoord: het ontwerp verbouwplan Martinikerk is diverse keren tegen het licht gehouden
met de vraag, zijn de stappen die worden genomen verantwoorde stappen. Van dat proces is
van tijd tot tijd verantwoording afgelegd aan de kerkenraad met als resultaat dat de
kerkenraad het voorgenomen besluit heeft genomen in te stemmen met het voorliggende
verbouwplan Martinikerk.
Volgens mij moet er een referendum binnen onze kerk komen.
Antwoord: het besluitvormingsproces loopt volgens de regels van de kerkorde van de PKN.
Dat betekent dat de kerkenraad beslist, waarbij de gemeente in de gelegenheid wordt
gesteld haar mening kenbaar te maken (“de gemeente gehoord hebbende”). De kerkorde
van de PKN kent het begrip referendum niet.
Er is veel onrust binnen onze gemeente, voorstel referendum.
Antwoord: het is heel herkenbaar dat grote veranderingen binnen een kerkelijk gemeente
kerkleden onzeker maakt. Van drie kerkgebouwen teruggaan naar één kerkgebouw
veroorzaakt onzekerheid en daarmee onrust. We kunnen ons het ontstaan van onrust
daarom goed voorstellen. Het is de taak van kerkenraad en commissie verbouw om door het
geven van openheid van zaken en het geven van voorlichting (o.a. door het houden van
inloopmiddagen en inloopavonden) de onrust waar mogelijk weg te nemen of te
verminderen.
U verbouwt volgens mij de kerk voor de gemeente Sneek, maar niet voor de PKN Kerk.
Antwoord: deze stelling is o.i. niet juist. Het verbouwplan van de Martinikerk wordt
opgesteld door en voor de Protestantse Gemeente in Sneek volgens ons eigen programma

van eisen, waarbij wij als kerkgenootschap ons hebben te houden aan wet en regelgeving
van o.a. de gemeente SWF.
5 De kosten lopen op en de kerk loopt leeg.
Antwoord: deze constatering suggereert een oorzakelijk verband tussen oplopende kosten
(van de verbouwplannen) en vermeende leegloop van leden van de kerk. Wij zien dat
oorzakelijk verband niet. Het doel van de verbouwplannen van de Martinikerk is met name
ingegeven om ons kerkgebouw toe te rusten op de toekomst van onze kerkgemeenschap.
6 Commercieel, is het mogelijk dat andere geloofsgemeenschappen hier komen?
Antwoord: de insteek is de Martinikerk, eigendom van de Protestantse Gemeente van Sneek,
te verbouwen voor gebruik door en voor de eigen gemeente. Het realiseren van het eigen
programma van eisen is daarbij leidend. Een en ander neemt niet weg dat gebruik door
derden of verhuur aan derden mogelijk blijft binnen door ons vastgestelde kaders.
7 Ik maak mij zorg over de kosten, brengen de andere gebouwen genoeg op om het
kostendekkend te maken?
Antwoord: pas als de verkoop van de Oosterkerk en de Zuiderkerk een feit is, kan daar meer
duidelijkheid over worden gegeven. Echter, het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat
de verkoop van de Oosterkerk en de Zuiderkerk voldoende inkomsten genereert om de
voorgestelde verbouw van de Martinikerk in haar geheel te bekostigen. Voor het
overblijvende deel wordt ingezet op het verwerven van externe subsidies en van het
aanwenden van eigen financiële reserves.
8 Is er gekeken naar de toekomst. Over 10 jaar zijn de ouderen verdwenen, hiermee zadelen we
de jongeren op met een groot financieel tekort, hoe denkt u dit op te lossen?
Antwoord: de begroting van de verbouw van de Martinikerk is zodanig opgesteld dat de
voorgenomen verbouw de jonge leden van onze gemeente niet opzadelt met een financieel
tekort. Dat neemt niet weg dat ook de huidige leden van de kerkenraad zorgen hebben ten
aanzien van de financiële ontwikkelingen binnen onze kerk in de nabije toekomst. Echter, wij
gaan er van uit dat een verbouwde Martinikerk toekomstbestendiger zal blijken te zijn, dan
een niet‐verbouwde Martinikerk.
9 Waarom wordt er niet gesproken over de invulling van het gemeente zijn?
Antwoord: de voorgenomen verbouw van de Martinikerk is mede een uitvloeisel van de visie
die de kerkenraad heeft op de invulling van ons gemeente‐zijn zoals dat is verwoord in het
lopende beleidsplan “Kerk in de stad”, beleidsplan van de Protestantse Gemeente Sneek
2018 ‐2022. In 2020 zullen diverse initiatieven worden ontwikkeld om verdere invulling te
geven aan ons gemeente‐zijn.
10 De eisen en suggesties van de jeugd komen onvoldoende/onduidelijk naar voren o.a. met het
ontwerp als in de presentatie en zijn de stem en eisen van de jeugd ( zie ook PvE) niet
minstens zo belangrijk als de kleur van het gebouw?
Antwoord: er komen in de verbouwde Martinikerk voorzieningen voor de jeugd. Te denken
is hierbij aan ruimte, licht en geluid. De jeugd is daarover geïnformeerd en met hen is
daarover gesproken gedurende de afgelopen maanden van de totstandkoming van het
verbouwplan. Een passende invulling van de ruimte(n) voor de jeugd zal in overleg met de
jeugd en de klankbordgroepen plaatsvinden.
11 Waar is de wisselwerking en informatie tussendoor, de feedback op wat mogelijk is en wat
niet qua wensen.
Antwoord: die wisselwerking heeft de afgelopen jaren steeds plaatsgevonden. Er is van tijd
tot tijd informatie gegeven over de planvorming van de verbouw Martinikerk via o.a. het
kerkblad PS. Er is en wordt nog steeds informatie gegeven via de website pknsneek.nl. Er zijn

gesprekken met gebruikersgroepen en klankbordgroepen gehouden en ook zijn er info‐
inloopochtenden/‐avonden en gemeenteavonden over dit onderwerp gehouden.
Gebouw plus inrichting
12 Ik mis de functie van de “statenzaal” boven en wat er met die ruimte wordt gedaan.
Antwoord: volgens het Programma van Eisen is er behoefte aan een ruime bijzaal. Daarvoor
is de bovenruimte bij uitstek geschikt.
13 Is er een lichtplan voor buitenzijde en binnenzijde kerk?
Antwoord: het is een goede zaak dat er een lichtplan komt voor binnen en buiten de
Martinikerk. De klankbordgroep multimedia, licht en geluid krijgt daarin een belangrijke rol.
14 Is er een geluidsplan gericht op de toekomst plus een video plan?
Antwoord: zie antwoord vorige vraag
15 Hoe zit het met de rolstoelvriendelijkheid?
Antwoord: de Martinikerk zal voldoende rolstoeltoegankelijk zijn na voltooiing van de
verbouw.
16 Beamers?
Antwoord: zie antwoord eerdere vraag over licht‐ en geluidsplan.
17 Is er plek voor een band? (Geestdrift)
Antwoord: ja, het podium wordt vergroot.
18 Waar blijven de glas in loodramen uit de Oosterkerk?
Antwoord: de insteek blijft deze ramen mee te nemen naar de Martinikerk en daar zichtbaar
te maken. Op welke wijze zichtbaar maken is nog niet bekend en zal weer in overleg met
betrokken klankbordgroepen uitgewerkt worden.
19 Gepatineerd koper, verkleuren binnen‐ en buitenkant niet verschillend?
Antwoord: ja, maar voor het verschillend verkleuren binnen en buiten kan bewust worden
gekozen uit architectonisch oogpunt.
20 Krijgt de jeugd een eigen plek of wordt deze gedeeld?
Antwoord: de insteek is de jeugd een eigen ruimte toe te bedelen, waarbij het zo is dat als
de jeugd niet aanwezig is, de ruimte door anderen kan worden gebruikt voor activiteiten of
vergaderingen.
21 Er is nog geen inventaris en geluid begroot, eerlijk aangeven.
Antwoord: de nieuwe inventaris is nog niet begroot. Wel is er een bedrag voor “geluid” op
de begroting gezet.
22 Komt er een keuken in de jeugdruimte
Antwoord: er wordt een centrale keuken gerealiseerd. Aanvullende voorzieningen in overleg
met de jeugd en klankbordgroepen.
23 Hoe groot worden de ruimten?
Antwoord: de grootte van de ruimten staat aangegeven op de beschikbare tekeningen.
24 Biedt het gebouw genoeg ruimte om het grote Sinterklaasfeest, Rolling Home en Loop inn
nog door te laten gaan?
Antwoord: ja.
25 Dat het goedgekeurd is van de gemeente waar de kosterswoning is met die ronde koepel.
Antwoord: op dit moment is de aanvraag bouwvergunning ingediend bij de gemeente SWF,
maar daarover is nog geen beslissing genomen door de gemeente SWF. Het ontwerp dat wij
hebben ingediend bij de gemeente SWF voldoet volgens ons aan alle door de gemeente SWF
gestelde randvoorwaarden.
26 Onkosten, bijv. kosten constructeur. Wat is de maximale bovenmarge van de begroting?
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Antwoord: wij verwachten dat de kosten van de constructeur binnen de marges vallen die
gebruikelijk zijn binnen de verbouw van een dergelijk project en in de bouw gebruikelijke
marges. Er is geen maximale bovenmarge vastgesteld. De verbouwcommissie zal er op
toezien dat de bovenmarge van de begroting niet disproportioneel is.
Waarom moeten de banken per sé blijven, geschilderd eiken.
Antwoord: de met eikenmotief beschilderde banken maken deel uit van het monument
Martinikerk.
Hoe praktisch zijn wc’s in de kelder (ouderen)
Antwoord: praktischer is het natuurlijk de toiletten op de begane grond te situeren. Echter,
gekozen is voor toiletten in de kelder van het gebouw om redenen van een totaalplaatje van
het invullen van de diverse ruimten. Overigens, er gaat een lift naar de kelder
Wat gebeurt er met de vloer
Antwoord: de houten vloer in de kerkzaal blijft. Voor de bijgebouwen wordt nog onderzocht
voor welke vloersoort gekozen zal worden. Tijdens de verbouwing kan blijken dat het
aanbeveling verdient oude grafzerken weer te gebruiken als onderdeel van de vloer in de
kerkzaal.
Is de glazen pui vandalismebestending?
Antwoord: nee. Het vormt inderdaad een risico, maar een bewust genomen risico om het
open karakter van het gebouw te bevorderen en te accentueren. We hopen dat daarmee de
kwetsbaarheid van het materiaal een sterkte zal blijken te zijn.
Het schip in het oosterkoor, zou een praktisch ontwerp niet goedkoper zijn?
Antwoord: dat is een punt van studie. We willen het sacrale karakter van het Oosterkoor
benadrukken en tevens de hoogtebeleving in het Oosterkoor combineren met het realiseren
van het Oosterkoor als behaaglijke en prettige ruimte.
KB in klokkentoren, mag dat gezien Arbo?
Antwoord: er wordt gezorgd voor voldoende natuurlijk licht door achter de deuren van de
klokkentoren een glazen pui te situeren. Overdag worden de deuren geopend.

Algemeen
33 Waardering voor het ontwerp, conform beleidsplan kerk in de stad, aansprekende
architectuur. Pracht plan, groen verbindt moderne tijd met kerk der eeuwen
Antwoord: wij onderschrijven uw opmerking.
34 Groen is de kleur van de hoop, dus de boom blijft?
Antwoord: als de boom niet kan blijven staan, dan planten wij elders een nieuwe boom.
35 Veel gelden zijn opgebracht door Fancy Fair en Oud papier Martinikerk. De vrijwilligers
zouden het op prijs stellen dat zij op de hoogte worden gehouden waar deze gelden in het
kader van de verbouwing voor worden gebruikt.
Antwoord: we onderschrijven dit. We willen alle vrijwilligers graag op een passend moment
informeren.
36 Mooi plan, te duur, zoek de ruimte in belendende panden, grote ramen isoleren.
Antwoord: (ver)bouwen is anno 2020 een dure aangelegenheid. Of het plan te duur is, is
arbitrair. Wij denken dat een op deze wijze verbouwde Martinikerk in lijn is met het PvE zoals
neergelegd. Grote ramen isoleren is onderzocht, maar levert niet de gewenste besparing op
in relatie tot de kosten die dit met zich meebrengt. Besloten is om geld elders in te zetten om
duurzaamheid te bevorderen.
37 Klopt het dat een aantal onderdelen van de kerk eigendom zijn van SWF, in hoeverre zijn zij
bereid om aan deze verbouwing bij te dragen?

Antwoord: dat klopt. Het torentje met het carillon is van de gemeente SWF. Er zijn nog geen
verzoeken aan derden uitgegaan om de verbouw van de Martinikerk financieel mogelijk te
maken. Dit zal wel gebeuren.
38 Prachtig, wat is het beeld van de advieskosten?
Antwoord: de advieskosten bevinden zich tot op heden binnen de marges die we ons hadden
voorgesteld. Het bedrag is een relatief beperkt percentage van de totale kosten. Een deel
valt binnen al verstrekte subsidie.
Sneek, 8 januari 2020

Tjeerd van der Kooi, commissielid verbouw Martinikerk
Henk Jan Greven, scriba protestantse gemeente Sneek

