
Informatieavond Replib 24 april 2018 Campanile 

Presentatie werd grotendeels gehouden door de heer Joost Mulders, architect en directeur bij 

Mulders vandenBerk Architecten. Hij gebruikte een Powerpoint Presentatie (die ik hopelijk nog 

ontvang, waardoor meer en betere informatie beschikbaar komt).  

Dhr Mulders had een aantal namen op de presentatie gezet en stelde deze mensen voor: 

• Mevrouw Acheampong, vertegenwoordiger van Replib 

• De heer G. Nimmermeer, gebiedscoördinator Gemeente Amsterdam 

• De heer C. van der Velde, planoloog Gemeente Amsterdam 

• Dhr Jan de Jonge, oud gemeenteraadslid, kerk specialist, kerkgebouwen Zuidoost (citaat 

Trouw: ‘Jan de Jonge is makelaar in kerken, peetoom van zo'n vijftig geloofsgemeenschappen 

in de Bijlmermeer en sjacheraar in naastenliefde.’) 

• Dhr Pastor G.J. van Deuren, huidige gebouwbeheerder gebouw Kraaiennest van de 

Pinkstergemeente, waar Replib nu kerkdiensten houdt en dus verhuurder tijdelijke locatie 

Replib 

 

Dhr Mulders:  

‘Rond de sluiting van Egeldonk, is er een overeenkomst gesloten met de gemeente voor de koop van 

voormalige supermarkt.  

We willen het openbaar parkeren behouden (parkeerplaats Leksmondplein) en de omgeving veel 

groener maken. 

We willen het iets bijzonders maken, het plein, door alles aan elkaar te verbinden: kerk, 

parkeergarage, gebouw Leksmondhof en aankleden met groen.’ 

 

Mw Acheampong: 

Vertelt over geschiedenis van de kerk vanuit Ghana. In Amsterdam zo’n 250 volwassen leden en 60 

kinderen/jongeren. Kerk is lang op zoek geweest naar eigen plek. Bestaan hier 30 jaar. Vier locaties in 

Nederland: Rotterdam, Zaandam, Den Haag en Amsterdam. 

In Amsterdam eerst in Ganzenhoef. Later parkeergarage Egeldonk, waar men moest vertrekken.  

Sterke gemeenschapsband, bijvoorbeeld mensen die nu in Rotterdam zijn gaan wonen, komen naar 

kerkdienst in Amsterdam terug.  

 

Dhr van Deuren: 

Deze kerk maakt veel geluid. Het valt hem op dat Replib gebruik maakt van een goede 

geluidsinstallatie, goed team. Daardoor geen geluidsoverlast naar buurt. (Er komen gelijk 

opmerkingen uit publiek van mensen die rond een kerkdienst van Replib bij het huidige gebouw 

waren en enorm veel basgedreun buiten hoorden en/of veel mensen op straat bij etenskraampje na 

afloop van de dienst). 

 

Bewoners: gaat dat hier ook gebeuren? Etenswaren buiten na afloop? Mw Acheampong zegt hier 

niets van af te weten en dit niet te kennen (opm. gebeurt standaard op zondagen na afloop vd 

kerkdienst). 

 

Gebruik kerk 

Er wordt een schema getoond met de dagdelen dat kerk diensten en/of bijeenkomsten gaat houden: 

zondag van 10.00-19.00 uur en 3 avonden (woensdag, vrijdag, zaterdag met voornamelijk 

jongerengroepen). Er zijn nog veel dagdelen over voor buurtfuncties (in het schema worden blokken 

met allerlei kleurtjes aangegeven met functies als: congres; samen lunchen; ruilmarkt; gymnastiek; 

haken en breien; kaartavond, e.d.) . We willen laten zien dat we goede buren (willen) zijn. 

 

Gebouw, geluid 

Architect legt uit dat er geen ramen open kunnen als er met geluidsinstallatie wordt gewerkt en dat 

er veel massa nodig is om geluid tegen te houden: dik beton.  



Er wordt gesproken over de mogelijkheid met een geluidsbegrenzer tegen te gaan dat er boven max. 

wettelijke geluidsgrens wordt gegaan (‘na een paar keer wil je niet meer dat je apparatuur stilvalt’). 

 

Gebouw zou 3 verdiepingen worden: geprobeerd wordt 1 meter hoger dan max. hoogte te bouwen, 

dus 10 meter (er bestaat de mogelijkheid ontheffing te krijgen en dus een meter hoger te bouwen, 

dit verzoek zal worden ingediend). Helemaal bovenin het hoogste punt: klein kantoortje en een 

techniekruimte). Van boven naar beneden stoelen (zo’n 220) voor de kerkdiensten en onder het 

hoge deel groepsruimtes waar bijv. de jongerengroepen kunnen worden gehouden. 

Op de tekening is te zien dat de hoogte overal hetzelfde wordt, waardoor het een soort van 

lichtkleurige massief betonnen blok lijkt te worden (zie foto’s van sheets PPP) 

 

Entree (en hoogste deel) tegenover de woningen portiek Leksmondhof 189-255). Bezoekers vragen 

of dat niet anders kan, zodat er hopelijk minder overlast zal zijn. Architect neemt dit mee, zegt hij.  

 

Bewoner: hoe ziet Replib het feit dat het vrij lawaaiig zal worden: zeer veel mensen die van metro 

naar kerkgebouw zullen lopen tegelijkertijd en visa versa. Mensen die buiten het gebouw zullen 

staan en kletsen (jongeren spelen) als kerkdienst uit is, of tijdens verhuur, trouwerijen e.d. en zeker 

als het mooi weer is. Dit valt niet te verbieden, dus kan behoorlijke overlast aan omwonenden geven. 

Reactie vanuit architect is dat bij de meeste huizen wel mensen over straat lopen, dat is normaal. 

Reactie van bewoners is dat dit gaat om grote groepen mensen tegelijkertijd en dat dit niet te 

vergelijken is met een paar mensen nu en dan. 

 

Bewoner vraagt hoe de architect kijkt naar het feit dat veel bewoners die tegenover de locatie 

wonen niet blij (zullen) zijn met een gebouw dat 3 keer zo hoog wordt als het huidige gebouwtje en 

daarmee ook hun zicht (deels) ontneemt op het park dat op het tunneldak gaat komen, zegt hij dat 

het binnen de normen en het bestemmingsplan valt en dat de meeste mensen ook langs het gebouw 

zullen kunnen kijken. Tsja, je weet nooit wat ergens nog verandert aan een situatie waar je huurt, of 

gekocht hebt. Overal kan in de toekomst wel iets veranderen, dat risico loop je altijd. 

 

Bewoner oppert om het dak groen te maken en wellicht de buitenkant ook, met plantenbegroeiing, 

zodat het aangenamer kan zijn om naar te kijken, zeker voor mensen die er van bovenaf op uit gaan 

kijken vanuit hun woning. 

 

Architect t.a.v. ‘Uitkomst conceptaanvraag’/sheet PPP:  

[‘De aangevraagde realisering van een kerkgebouw is steenbouwkundig inpasbaar in het gebied. De 

functie van een kerkgebouw past binnen het bestemmingsplan Gaasperdam. De aangevraagde 

verhoging van 1 meter t.o.v. de max. 9 meter is een binnenplanse ontheffing. De verhoging heeft 

geen negatieve stedenbouwkundige invloed op het gebied en de gemeente heeft geen bezwaar tegen 

de realisering van het kerkgebouw.’] 

 

Bewoner vraagt hoe het kan dat de aanvraag in 2014 werd afgewezen op onder andere ook het 

bestemmingsplan: ‘Huidige erfpachtcontract’: bestemming detailhandel met juridische inperking tot 

alleen een winkel. Hierdoor is de geraagde functie ‘gebruik voor religieuze activiteiten’ in strijd met 

het bestemmingsplan. De aanvraag toen was in strijd met het bestemmingsplan. Is er iets gewijzigd 

in de tussentijd? Architect weet het niet. Planoloog haalt schouders op en weet er niets van, zegt hij. 

 

Parkeren 

Verhoogde parkeerdruk en zorgen hierover wordt door publiek aan de orde gesteld. Architect laat 

weten dat de hele parkeergarage, incl. open gedeelte, uitsluitend beschikbaar zal zijn voor de 

bewoners en hun bezoek. Hier zijn ruim voldoende parkeerplaatsen, veel ruimte over (zegt hij). De 

parkeerplaatsen op Leksmondplein zijn beschikbaar voor kerkbezoekers, want dit is van oudsher al zo 

geweest (voor supermarkt), zegt hij en toont een tekst op presentatie: 

[Uitkomst conceptaanvraag’: De parkeergarage ten oosten van de openbare parkeerplaatsen is 

bedoeld voor de bewoners van de flat en ook voor de bezoekers van deze bewoners. In deze garage is 

voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor de bewoners en bezoekers van de flat. De openbare 



parkeerplaatsen (blauwe zone) zijn bestemd voor het bezoekers parkeren niet zijnde bezoekers van de 

woningen. V&OR gaat er vanuit dat bewonersbezoekers in de openbare delen van de parkeergarage 

staan. De openbare parkeerplaatsen op maaiveld zijn aangelegd voor de functie op het adres 

Leksmondplein 5. Hier was in het verleden een supermarkt gesitueerd waar het winkelend publiek 

naast kon parkeren. Nu kunnen de kerkbezoekers parkeren op deze openbare parkeerplaatsen direct 

ten oosten van de nieuw te bouwen kerk in de blauwe zone. Direct ten oosten van de nieuw te 

bouwen kerk zijn meer dan de 22 benodigde parkeerplaatsen aanwezig De parkeervraag voor fietsen 

en scooters (47 parkeerplaatsen) zal in de openbare ruimte moeten worden opgelost’].  

Hij begint ook over een norm die geldt voor aantal bezoekers en parkeerplaatsen (noemt de norm 

niet) en vertelt ook dat Campanile 25 parkeerplaatsen gegarandeerd beschikbaar heeft gesteld (laat 

ook een tekst zien met logo Campanile: 

[ ‘Extra overeenkomst met Campanile Hotel.........Verlenen toestemming parkeergelegenheid 

Resurrection Power & Living Bread Ministries........Bij deze verlenen wij het Campanille hotel 

Amsterdam gelegen aan de Loosdrechtdreef 3 aan REPLIB een totaal van 25 parkeerplaatsen op de 

zondagen toe voor het parkeren van hun auto’s tijdens de kerkdienst.............Het tijdsbestek waarin 

geparkeerd mag worden is op de zondagen tussen 10.00u en 15.00u’] 

Daarbij zal er een pendeldienst komen om mensen van metrostation naar kerk te brengen en visa 

versa. Opmerkingen over veel geluid door zoveel mensen die tegelijkertijd van metro naar kerk lopen 

onder slaapkamer- en woonkamerramen wordt weggewoven (er loopt altijd wel iemand rond je huis 

om bijv. de hond uit te laten o.i.d.). 

 

Bewoner vraagt hoe het kan dat in de tekst bij de afwijzing van bouwaanvraag in 2014 stond dat het 

pleintje is bedoeld voor bezoekers van de woningen (van o.a. woningen Leksmondhof). ‘Parkeren op 

dit pleintje t.b.v. de kerk is daarom niet gewenst’. ‘Daarom is parkeren op het pleintje geen 

mogelijkheid.’ Architect zegt hier niets over te weten en ook planoloog weet hier niets van, zegt hij. 

 

Er zijn zorgen geuit door bewoners over een niet ondenkbare situatie dat kerkbezoekers buiten de 

openbare parkeerplaatsen hun auto zullen neerzetten. Dat kan zijn binnen in de garage die voor 

bezoekers bewoners is bestemd, tot aan parkeren in de berm langs het weggetje naar de kerk toe. 

Architect merkt op dat hier dan actie vanuit de buurt op kan worden genomen door dit te melden bij 

Handhaving, of politie en dit opnieuw te doen als het weer gebeurt. Met dit antwoord zijn bewoners 

niet blij, want dat betekent ten eerste overlast en ten tweede dat er actie moet worden 

ondernomen, hetgeen tijd en energie kost en als vervelend wordt ervaren.  

Vervolgens wordt door de architect opgemerkt dat deze kerkgemeenschap een zeer hechte 

gemeenschap is en dat men elkaar gemakkelijk aanspreekt hierover zodat men er zelf voor zorgt dat 

dit niet zal gebeuren. (opm. achteraf: hoe zit het dan met feesten en partijen en andere gelegenheden 

waarbij de kerk hun gebouw aan derden verhuren???) 

 

Een bewoner geeft nog een suggestie ter overdenking t.a.v. het straks vrijkomende gebied als de 

tunnel Gaasperdammerweg klaar is. Dan zal er een strook vrij zijn die wellicht als parkeerplaats kan 

gaan dienen... De architect zal dit meenemen en kijkt ook de planoloog aan. 

 

Ten aanzien van procedure vanaf nu: 

Conceptaanvraag is gedaan ter toetsing.  

De conceptaanvraag is gedaan en gemeente heeft een positief advies gegeven. 

Welstand en parkeren is bekeken door gemeente en positief advies gegeven. 

Voor de officiële bouwaanvraag moet nog een definitief ontwerp gemaakt worden, waarvoor nog 

bouwtechnische adviezen e.d. worden aangevraagd, dus dat gaat nog even duren. Architect denkt 

dat er voor september geen bouwaanvraag wordt ingediend. Er is nu alleen voorlopig ontwerp. De 

bouwaanvraag moet dus nog verder worden voorbereid en gemaakt. 

Na het insturen van de bouwaanvraag heeft Gemeente 8 weken om dit al dan niet goed te keuren. 

Daarna 6 weken om zienswijze in te dienen cq bezwaar te maken. Dus het zal nog zeker een jaar 

duren voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd. 

 

Huidige gebouw met graffiti  



Op de vraag wat Replib, als eigenaar, dat jaar wil gaan doen aan de abominabele staat van het 

huidige gebouwtje, dat er nu al 4 jaar slecht uitziet en geen visitekaartje is voor de bezoekers die 

daar aankomen in onze wijk en een doorn in het oog is voor de omwonenden, wordt gezegd dat er 

nu geen geld is om iets aan het gebouw te doen. Na de suggestie dat dit niet heel veel geld hoeft te 

kosten, sust de architect dit onderwerp en zegt dat ze dit mee zullen nemen.  

 

Communicatie met de buurt 

Tijdens de avond werd door aanwezigen aangegeven dat er zeer summier uitnodigingen richting de 

buurtbewoners zijn verspreid. Gebiedscoördinator reageert onmiddellijk dat er door Janne Bakker 

geprobeerd is om dit zo breed mogelijk te doen en Replib van niet privacygevoelige e-mailadressen 

te voorzien, zoals twee websites binnen Nellestein, BVN, VvE’s, e.d. Er wordt opgemerkt dat de VvE’s 

geen uitnodiging hebben ontvangen, dat BVN pas uitnodiging ontving nadat deze naar individuen is 

gestuurd en op FB is gezet en dat de uitnodiging nooit bij de Nellesteiner-website terecht is 

gekomen, dus dat Replib schijnbaar niet alle door Janne aangereikte kanalen heeft gebruikt. En 

waarom niet huis-aan-huis de bewoners bereiken door de kerk zelf? 

 

De architect denkt dat er voor de bouw van de kerk nog wel meer contact met de buurt zal 

plaatsvinden. Er zal dan meer aandacht zijn voor verspreiding uitnodiging n.a.v. de opmerkingen die 

deze avond zijn gemaakt hierover. 

 

Achteraf liet de architect weten dat de vorige architect een te groots/te prestigieus  plan had 

ingediend dat toen werd afgewezen en dat er schijnbaar mot is ontstaan tussen architect (70F uit 

Almere) en Replib en er daarom nu een geheel andere architect is gevraagd een nieuw plan te 

maken. Voor hem is het dus een relatief nieuwe klus.  

 

 

 

 

 


