Verslag Wijkraad Samen Op De Horst

20-12-2018

20 december 2018 20:00-21:30 uur
Voorlichtingsbijeenkomst toekomst Kerk het Goddelijk Hart van Jezus, georganiseerd door
Wijkraad Samen op de Horst
Welkom door Peter Zwitserloot
aanwezig:
30 dorpsbewoners, wijkraad Samen op de Horst,
Parochie: pastoor Henk Janssen (vanaf 20:45 uur)
Brouwers: Roland Boschman, Arnoud Boonstra en Colin Reinders
Bierbrouwers Roland Boschman, Arnoud Boonstra en Colin Reinders zijn van plan het
kerkgebouw op de Horst te kopen van het Bisdom. Zij willen hun bierbrouwerij in het
kerkgebouw vestigen.
Na een korte inleiding geeft Peter Zwitserloot (voorzitter wijkraad) het woord aan Roland
Boschman.
Er is goed nieuws: de brouwinstallaties worden begin volgend jaar, 2019, geleverd.
Er is slecht nieuws: de procedures, met name de procedures van de Monumenten
Commissie verlopen uitermate traag en zijn veeleisend. Zo traag dat de brouwers denken
dat de hele transactie geen doorgang zal kunnen vinden. Alles bij elkaar zullen de
procedures nog een jaar in beslag nemen. Zo veeleisend dat er veel extra kosten gemaakt
moeten worden om aan de eisen van genoemde commissie te voldoen; o.a. het verplicht
inhuren van een binnenhuisarchitect.
Er zijn veel concessies gedaan:
- de drie altaren blijven staan
- de schilderingen van Lambert Simon blijven beschermd
- doopvont mét deksel blijft intact
- orgel blijft in zijn oude staat
- glas-en-lood zal beschermd worden
- Mariakapel wordt afgeschermd, blijft toegankelijk voor publiek
- drie rijen banken voorin blijven staan
- schilderingen van de kruisweg zullen naar Breedeweg gaan.
De tegelvloer is echter een onoverkomelijk probleem; deze zou gehandhaafd moeten
worden; is echter in huidige staat niet stevig genoeg om brouw-installaties te dragen en is
bovendien allesbehalve hygiënisch.
Gemeente wacht met beslissingen totdat de adviezen van Gelders Genootschap (lees
Monumenten Commissie) en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), die taken van de
Gemeente uitvoert, binnen zijn. Er is telefonisch gesproken met wethouder Verheul,
wethouder Fleuren en de gemeente secretaris.
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De Horster gemeenschap (de meeste bewoners van de Horst, er is een enkel negatief geluid)
is blij met de komst van de nieuwe eigenaren (de drie bierbrouwers). Hiermee lijkt een
goede toekomst voor het kerkgebouw te zijn gegarandeerd.
Echter het hele plan hangt aan een zijden draadje. Het brouwen kan niet zomaar een half
jaar of langer gestopt worden. Brouwers hebben daarom een plan B, C en D.
Pastoor Henk Janssen ondersteunt het plan van de brouwers en vermeldt dat de opbrengst
van de verkoop ten goede zal komen aan de parochie. Wanneer de koop niet doorgaat
wordt de kerk niet “ontwijd”. De kerk is echter al sinds 1 januari 2016 aan de eredienst
onttrokken. Er is echter geen geld meer voor onderhoud.
De vraag rijst in hoeverre we als dorpsgemeenschap iets kunnen betekenen in het behoud
van het kerkgebouw, dat door Horster bewoners bij elkaar is gespaard en dat
gezichtsbepalend is voor het kerkdorp. Wij, als dorpsgemeenschap maken ons zorgen over
de toekomst van het gebouw wanneer de verkoop niet doorgaat. Mogelijk kan de wijkraad
een brief sturen aan B&W en vragen stellen over de toekomst van het kerkgebouw en hoe
dat behoud van het gebouw kan blijven gegarandeerd.
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