
10-06-2021

1

Verbouwplannen Witte Kerk
Mei 2021

Vervolg van presentatie november 2020

Begane grond
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Wat is er veranderd in de tekening.

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van diverse leden van de 
PGL zijn er een aantal zaken gewijzigd:

 De entree is aangepast zodat er een bredere ingang komt die goed    
toegankelijk is voor rolstoelen etc.

 Extra kastruimte ontstaan in centrale hal.

 De toiletten zijn aangepast om meer ruimte te krijgen, ook in de  
normale toiletten.

 De kastruimte in de entree/garderobe van de kerkzaal is vergroot

 De afscheiding tussen garderobe en kerkzaal is gesloten, bevat dubbele 
deuren

Wat is de planning en hoe verder.
Werkzaamheden architect (Architectengroep Gelderland ):

 Verlening omgevingsvergunning nagenoeg afgerond Juni
 Beoordeling aanbiedingen aannemers Mei
 Keuze aannemer (met BC PGL) Juni

Activiteiten keuze aannemer:

 2 aannemers hebben aanbieding gedaan Mei
 Gunning verbouwopdracht i.o.m. architect Juni

Andere activiteiten
 Samenwerking met Pim v. Dijk is beëindigd, interieurontwerp wordt nu 

door Janine Sanders verzorgd.
 Om een prijsbeeld te krijgen voor de keuken is een concept keukenplan 

gemaakt met hulp van Hendrika Holtslag en Jan Coers.
(Concept tekening op volgende pagina)

 Installatie ontwerp op te stellen (Kimenai)

Start verbouw  september 2021
Gereed maart 2022
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Concept tekening keuken

Doorgeefluik

Hoe kunt u reageren

Ook nu kunt weer terecht met reacties, vragen en opmerkingen over deze 
presentatie op   bouwcommissie@pglochem.nl

Dit mailadres kunt u ook vinden op de website van de PG Lochem onder 
het hoofdstuk “Verbouw Witte Kerk”  Hier kunt u ook de plannen nog 
eens rustig bekijken. Ook deze presentatie zullen wij daar opnemen.

Indien mogelijk zullen wij uw vragen direct beantwoorden en anders via 
de andere communicatie kanalen zoals Samenspraak reageren.

De bouwcommissie:
Francien van Pijkeren  (Diaconie)
Harm Wesselink (Diaconie)
Gerrit te Rietstap (Kerkrentmeesters)
Hans Dettmers (Kerkrentmeesters)


