Vredebergkerk bijna uit de steigers
In de Meerjarenonderhoudsplanning 2016 – 2025 staat een technische ingreep voor de
Vredebergkerk vermeld voor wat betreft het vervangen van alle voegwerk en herstel van
scheuren in metselwerk. Vanaf februari 2017 is het CVK gestart met de voorbereidingen om
deze ingreep te realiseren.
De werkzaamheden zijn op 18 september gestart. Inmiddels zijn we in de laatste fase van
het werk aangekomen; de westgevel is nagenoeg geheel gevoegd. De noordgevel is deels
gevoegd. Op 29, 30 en 31 januari zijn de sloopwerkzaamheden aan de schoorsteen
uitgevoerd. Nu kan de rest van de
westgevel gevoegd worden evenals
de noordgevel. Tegelijkertijd zal de
loodgieter de goot en vergaarbakken
nog vervangen en dan….: kan (tot
opluchting van velen) de steiger
afgebroken worden. Daarna zullen de
twee fraaie, opnieuw geschilderd en
van elektrische elementen voorzien,
lantaarns naast de hoofdingang
teruggeplaatst worden.
Uiteraard zal de fietsenstalling ook
weer in orde worden gemaakt.
De glazenwasser zal de hoge raampartijen een keer schoonmaken, zodat we weer helder de
buitenwereld kunnen aanschouwen. Naar verwachting zal het gehele werk medio februari
gereed zal zijn, waarna de oplevering kan plaatsvinden.
In de periode van 18 september tot nu zijn er wel een paar opmerkingen gemaakt door
omwonenden. Het CVK begrijpt dat heel goed, immers; in onze informatiebrief, die wij aan
ca. 60 omwonenden hebben gestuurd, hadden we aangegeven dat dit een ingrijpende
maatregel betrof. Dat zorgde bij een aantal omwonenden voor een ander
verwachtingspatroon dan dat wat er werkelijk zou gaan gebeuren. Middels heldere
communicatie zijn er gelukkig geen noemenswaardige problemen geweest. Het CVK is
echter, sámen met de omwonenden, opgelucht dat er binnenkort een eind aan komt.
Het CVK is tevreden met het geleverde
werk en is ervan overtuigd dat door
deze ingrepen, onze fraaie
Vredebergkerk er de komende jaren
weer goed tegen kan!
Mocht u nog vragen hebben over de
uitgevoerde werkzaamheden, neemt u
dan contact op met de projectleider
namens het CVK:
Rob van Doorn (06-53825906) of
r.van.doorn1@online.nl.
Het College van Kerkrentmeesters.

