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Geachte leden van de commissie, beste toehoorders,
De Protestantse Gemeente Maasland (PGM) staat klaar met haar gebouwen om onderdak te bieden
aan verenigingen, die eerder hun zinnen hadden gezet op het Maeslanthuys. Na aanvankelijke
teleurstelling zijn de verenigingen die meeverhuizen tevreden met het plan voor huisvesting in de
gebouwen aan het Kerkplein, nadat PGM (Protestantse Gemeente Maasland), ’t Trefpunt, de
gemeente en de verenigingen een akkoord hadden bereikt over de huisvesting en de noodzakelijke
bouwkundige aanpassingen ten aanzien van veiligheid, toegankelijkheid en geluidsisolatie.
Zoals is aangegeven in de stukken bij dit onderwerp heeft de PGM (Protestantse Gemeente Maasland)
samen met ’t Trefpunt al flink geïnvesteerd in een modernisering van de gebouwen aan het Kerkplein.
Indien de gemeente de investering voor verenigingen subsidieert zoals is voorgesteld, zullen ’t
Trefpunt en PGM de meerkosten en de overige kosten voor haar rekening nemen die nodig zijn voor
upgrading. Dit betreft o.a. schilderwerk, nieuwe vloerbekleding, nieuwe gordijnen, plaatsing van
beamers en projectieschermen, verbetering van de akoestiek in de foyer en verbetering van WIFI in de
gebouwen.
Direct na de zomer zullen de Nieuwe Kerk en De Magneet worden gesloopt. Het is dus belangrijk dat
in de zomer de huisvesting aan het Kerkplein gereed is. Daarom is al gestart met de selectieprocedure
voor de aannemer. Drie lokale aannemers is gevraagd een offerte uit te brengen en er is er 1
geselecteerd op basis van uitvoeringsplan en prijs. Op dit moment worden de details verzameld die
nodig zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, die eind deze maand wordt ingediend. De
aannemer heeft verklaard dat het een krap tijdsbestek is, maar dat het bouwkundig binnen dit tijdspad
moet lukken. Daarom is het, naast het verlenen van de subsidie, ook noodzakelijk dat de gemeente
aandacht schenkt aan het verloop van het vergunningen traject om zo de huisvesting voor de
verenigingen in de zomer gereed te hebben.
Met de recente door de PGM en ’t Trefpunt gedane investeringen en met de nu geplande huisvesting
van verenigingen aan het Kerkplein wordt dit zo een mooi onderdeel van het zogenoemde
“kralensnoer”. Het is goed dat de ’t Trefpunt, PGM en de gemeente Midden-Delfland er met elkaar
voor zorgen dat het kralensnoer een sterk en robuust snoer wordt.
Dank voor uw aandacht.

