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Geachte Dame, Heer,
De bijgaande brief met bijlagen is bestemd voor het College van B&W en de Gemeenteraad van Gemeente Weestland.
Zou u deze brief jdig voor de commissie EFO van woensdag 9 oktober aan het College en aan de Leden van de Gemeenteraad kunnen doen
toekomen a.u.b.?
Bij voorbaat dank,
Namens het parochiebestuur,
Met vriendelijke groet,

Koos Verbeek, vicevoorzi er Parochie H. Bartholomeus te Poeldijk
Adres thuis: Poeldijksepad 27, 2675 CM Honselersdijk,
Telefoon: +31 174 62 54 59; mobiel: +31 6 53 71 41 51
Mail: bartholomeusparochie@gmail.com; koos@koosverbeek.nl;

TOELICHTING BIJ VISIE TOEKOMST KERKGEBOUW EN OMGEVING
In bijgaande tekening hebben we onze toekomstvisie opgenomen, dit als bijdrage in het
Centrumplan Poeldijk. Tekening gemaakt door Bas1s architecten
1. H. Bartholomeuskerk zo veel mogelijk in de huidige vorm, zowel aan de binnen- als ook de
buitenkant handhaven; Investeren in een klein liturgisch centrum en het overige deel voor
meervoudig gebruik geschikt maken;
2. Kleine Mariakapel in voormalige kapel langs Kerklaan realiseren;
3. Verbinding maken met een corridor tussen kerkgebouw met de te realiseren nieuwbouw
naast kerkgebouw;
4. Daarbij ook sanitaire ruimtes realiseren voor gebruikers kerkgebouw als ook voor
gebruikers nieuwbouw naast kerkgebouw;
5. Pastorie inpassen in toekomstvisie met verenigingen, Grand Café e.d.;
6. Binnentuin realiseren voor divers gebruik;
7. Nieuwe gecombineerde ontsluiting voor begraafplaats met parkeerruimte voor toekomstige
gebruikers nieuwbouw;
8. Nieuwbouw aan kerkgebouw en pastorie. Mogelijkheden voor vestiging in combinatie met
meervoudig gebruik kerkgebouw en pastorie voor:
•

Vestiging van WOS, die vanuit nieuwe gebouw in samenhang met
Bartholomeusgebouw uitzendingen kan organiseren.

•

Verenigingen, zoals Genesius, Deo Sacrum, KBO(grotere bijeenkomsten),
bridgeverenigingen, huisvesting historisch archief Poeldijk, kantoorruimte voor kerk,
enz.

•

Verder ook ruimte voor Vitis Welzijn, bibliotheek, kinderdagverblijf, Grand Café, tevens
catering voor meervoudig gebruik kerkgebouw

•

Huisvesting van Middin (± 2.500 m², jongeren- en ouderenwoningen

9. Corridor voor verbinding met de Witte Brug middels luchtbrug. Hierdoor kunnen bewoners
Witte Brug onder alle weersomstandigheden zich aansluiten bij activiteiten in nieuwe
gebouw en kerkgebouw;
10. Mogelijkheid om voor het kerkgebouw een park met dorpsplein te realiseren voor diverse

dorpsactiviteiten;
11. Nieuwe parkeerplaatsen in een parkachtige omgeving creëren.

Poeldijk 24 september 2019
De elf r.k. parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen sinds 1 juli 2011 de parochiefederatie “SINT FRANCISCUS tussen duin en tuin”

