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16 December 2018 
Tijdlijn m.b.t. ontwikkeling m.b.t. mogelijke bouw Ghanese kerk (Replib) aan Leksmondplein 5 
 
Informatie over de kerkgenootschap 
Stichting Resurrection Power & Living Bread Ministries International (‘Replib’, of ‘de kerk’), is een 
kerkelijke stichting met haar wortels in Ghana. De kerk heeft diverse vestigingen in Europa, Afrika en 
Noord Amerika. Nadat de kerk in Ganzenhoef kerkdiensten hield, huurde de Stichting in de periode 
van 1993 tot 2015 een pand gelegen aan Egeldonk 100E te Amsterdam (ruimte in Parkeergarage 
Egeldonk). In verband met de voorgenomen sloop van de parkeergarages en hoogbouw in en rondom 
Egeldonk is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden opgezegd. 
 
Weekschema kerkactiviteiten: Our Weekly Schedule (website Replib 2014) 
Sunday 
- Morning Service:     9:30am – 12:15pm 
- Afternoon Service:     12:15pm – 2:30pm 
- Evening Service:     7:30pm – 9:30pm 
Mondays 
- Deliverance and Intercessory Session:  10:30am – 1:30pm 
Wednesdays 
- Bible Studies:     7:30pm – 9:30pm 
Fridays 
- Victory Services:    8:00pm – 10:00pm 
- Bi-Weekly All Night Service:   8:00pm – 12:00am 

Korte geschiedenis van de kerk 
Resurrection Power & Living Bread Ministries International is begin jaren tachtig opgericht, door wijlen Francis Akwasi Amoako, 
uit Santasi Kumasi, Ghana. Halverwege de jaren tachtig groeide de kerk en breidde zich uit met vestigingen in diverse 
Europese steden. Er zijn vandaag de dag vestigingen in de Verenigde Staten, Israël, Groot-Brittannië, Duitsland, België, Italië, 
Canada en Nederland. De vestigingen in Nederland zijn opgezet door Ghanezen die naar Nederland emigreerden in 1988. De 
kerk heeft vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Zaandam met in totaal 1200 leden in Nederland (oude cijfers). 
Engels en Akan zijn de voertalen van de kerk. De kerk is aangesloten bij het hoofdkantoor in Ghana, waar de meeste van de 
beslissingen met betrekking tot de kerk worden genomen. 
 
Uit het Besluit Raadsvergadering Gem A'dam dd. 12/3 -2014  
" Eerder is met instemming van het stadsdeel besloten dat de garages Dennerode, Develstein, 
Daalwijk, Echtenstein, Eeftink, Egeldonk en Kleiburg/Koningshoef worden overgedragen aan het 
stadsdeel ten behoeve van sloop en herontwikkeling . Deze garages liggen in het plangebied van het 
project Vernieuwing Bijlmermeer. "  
 
Begin 2014  
Replib koopt het gebouw aan Leksmondplein.  
 
2014: Parkeergarage Egeldonk wordt afgebroken. De kerkdiensten worden na verloop van tijd 
gehouden in The Lighthouse Chapel, het gebouw van de Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost 
(‘Lighthouse Ministries A’dam ZO,)Kraaiennest 120. 
 
Vergunningaanvraag Ghanese kerk Olonr. 1387105  
(Het realiseren van een nieuw kerkgebouw) 

1. 16-07-2014 bouwaanvraag ingediend voor een nieuw kerkgebouw 
[De kerk moet 781 m2 opp. van binnen krijgen, 3850 m3 van binnen en het perceel waar op wordt 
gebouwd (en in beslag wordt genomen) is 453 m2. De hoogte van het dak wordt aan één kant 7.40 m en 
aan de andere kant 9.90 m. Er worden gemiddeld zo’n 350 bezoekers verwacht. 
Kosten: 500.000 Euro en 50.000 Euro projectkosten. Het gebouw zal kunststof gevels krijgen, aluminium 
ramen. Kleur gevels: naturel.] 
+/- 01-09-2014: aanvraag buiten behandeling gesteld (voldoet niet aan bestemmingsplan. 
Zowel de functie als kerkgebouw als de hoogte van het nieuwe gebouw waren redenen voor 
de afwijzing. Tevens werden er vragen gesteld over de geluidsisolatie in verband met mogelijk 
overlast voor omwonenden. Daarnaast moest er een oplossing komen voor het 
parkeerprobleem als er zoveel bezoekers komen.). ‘de aanvrager kan altijd een nieuwe 
ontvankelijke aanvraag indienen. Gemeente moet in dat geval de aanvraag weer in 
behandeling nemen en deze wordt dan ook weer gepubliceerd.’ 

2. 18-09-2014: nieuwe aanvraag ingediend en afgewezen: “handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. het oprichten van een kerkgebouw” (doordat in strijd met het 
geldende bestemmingsplan en omdat onvoldoende eigen parkeerplaatsen zijn aangetoond) 
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28-08-2014:  
Overleg aantal omwonenden en bestuursleden BVN/CWO Nellestein met dhr. Jaensch (VVD, destijds 
verantwoordelijk portefeuillehouder en bestuursvoorzitter Stadsdeel Zuidoost) en enige betrokken 
ambtenaren (René de Vries en Peter Aben, bestuursadviseur) om nader te worden geïnformeerd en 
vragen te kunnen stellen.  
Zorgen over de mogelijke komst van de kerk zijn uitgesproken. Bijv. wb de te verwachten parkeerdruk werd gezegd: ‘Een 
kerkinstelling zal zich aan allerlei richtlijnen moeten houden. Zo moeten zij zelf zorgen voor een aantal parkeerplaatsen, die niet 
ten koste mogen gaan van de parkeerplaatsen die in de wijk bestemd zijn voor bewoners en hun bezoekers. Norm: 1:10 
parkeerplaatsen moet beschikbaar zijn in de buurt van de kerk. Plan was 360 bezoekers, dus 40 parkeerplaatsen. Kerk moet 
zich aan geluidsnormen houden, er mag geen horecavoorziening gevestigd worden.  
 
Maart 2015 
Gebouw is, terwijl het in eigendom van Replib was, gebruikt voor een hennep plantage (risico brand 
bij dit houten gebouw met geparkeerde auto’s naastliggend; betekende gevaar voor de wijk en 
betekent criminaliteit en trekt dit aan). Ontdekt door Liander en politie. Door bestuur en architect van 
Replib was al maanden geconstateerd dat er een nieuw slot op was gezet (vlg. architect). Er is door 
hen geen actie op ondernomen. 
B&W heeft het pand dichtgetimmerd, zag er zeer slecht uit en houten platen bleven er ruim twee jaar 
opzitten (tot nov. 2017), gebouw zag er daarmee nog slechter en meer verwaarloosd uit. Voor 
bewoners wekt dergelijke verwaarlozing van vastgoed geen vertrouwen, maar wordt gezien als “slecht 
teken” op het gebied van onderhoud en rekening houden met de buurt en omwonenden.  
 
Tot eind 2017  bleef het stil vanuit Replib m.b.t. zichtbare activiteiten om een kerkgebouw te 
realiseren.   
 
Oktober 2017 
‘Vooroverleg’ is ingediend door nieuwe architect/de kerk bij Stadsdeel (‘concept bouwvergunning’). 
(Dit werd in december bekend d.m.v. concept Gebiedsplan Nellestein/Driemond 2018) 
 
Begin december 2017 
Via via werd bij sommige bewoners van Nellestein bekend dat er een nieuw Gebiedsplan 
Nellestein/Driemond 2018 was gemaakt, gepubliceerd (waar?) een dag voordat er op gereageerd kon 
worden (resp. 7 en 8 dec. jl). De meeste bewoners zijn deze publicatie nergens tegengekomen, laat 
staan dat ergens tijdig eop kon worden gereageerd. In het plan staat dat eind 2017 een 
conceptaanvraag is ingediend voor de bouw van een kerk. 
 
22-12-2017 tot begin januari 2018 
Diverse omwonenden van het Leksmondplein hebben n.a.v. de informatie dat een conceptaanvraag is 
ingediend voor de bouw van een kerk, een brief geschreven aan de toenmalige portefeuillehouder van 
Ruimtelijke Ontwikkeling (mw. Dalgliesh) en Gaasperdam (dhr. Bottse). Ook aan de 
Gebiedsmanakelaar van destijds, mw. Janne Bakker. 
 
De strekking: mag worden aangenomen dat beide personen er mee bekend zijn dat de twee eerdere 
bouwaanvragen destijds zeer veel onrust bij bewoners in de wijk (Nellestein) teweeg hebben gebracht? Dit o.a. 
omdat een Ghanese kerk werd gepland, met veel bezoekers uit andere wijken, en van buiten Amsterdam, 
waardoor het beslist niet een buurtbestemming betrof. Daarbij meerdere kerkdiensten per week en soms per dag, 
tot honderden mensen in de wijk die van buiten komen, terwijl hier veel te weinig parkeergelegenheid voor is, 
vermoedelijke evenementen (trouwerijen, feesten, o.i.d.) buiten de frequent gehouden kerkdiensten, etc. Als 
buurtbewoner behouden we graag de door bewoners gecreëerde rust in de wijk en zien we liever een andere 
bestemming voor deze locatie en behouden we graag zoveel mogelijk de rust hier. Ideeën genoeg. Nellestein is 
de laatste jaren nogal ‘getroffen’ door onrust van buitenaf, zoals bijvoorbeeld het kappen van enorm veel bomen 
en struiken en openleggen van fiets- en voetpaden, de verbreding van de Gaasperdammerweg/A9 en bouw van 
de tunnel, festivals in het Gaasperpark, naderende sluiting zorgcentrum Nellestein, perikelen rond de 
maaiveldontheffing, inmiddels aangekondigde nieuwbouwplannen aan de Loosdrechtdreef. 
Omdat er een nieuwe conceptaanvraag is gedaan bij het Stadsdeel/Gemeente waar diverse afdelingen een 
advies over kunnen geven en de Gemeente wordt gevraagd of men mee wil werken aan het initiatief van deze 
kerkgenootschap, zoals op het gebied van Bestemmingsplan, Welstand en Bouwbesluit, wordt het uiteraard zeer 
op prijs gesteld als wij als wijkbewoners hierin worden gekend en hierbij worden betrokken. Tenslotte betreft het 
een aanvraag in de wijk, die enorme invloed kan gaan hebben op de bewoners en het wonen hier. De zinsnede in 
het Gebiedsplan dat indien de definitieve aanvraag wordt goedgekeurd, het plan is om de mogelijkheid voor een 
buurtfunctie in het gebouw te verkennen. En dat dit gebeurt met buurtbewoners, de kerkgemeenschap en de 
gemeente. Gevraagd wordt wat hiermee wordt bedoeld, waar dit vandaan komt, wie dat bedacht heeft en wat 
ermee wordt beoogd. 
Bewoners geven aan graag in gesprek te gaan voorafgaande aan een mogelijk definitieve aanvraag, want dan 
zijn er nog geen besluiten genomen.  
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22-12-2018 en later 
Hier volgde een standaard e-mail op, die meerdere bewoners ontvingen, van mevrouw Eden Berhane, 
plaatsvervangend gebiedscoördinator Gaasperdam/Driemond. De tekst luidde: 
Hierbij zal ik voor u het proces schetsen t.a.v. de aanvraag:  

1. Afhankelijk van het type definitieve aanvraag, zijn wettelijk vastgestelde termijnen van toepassing 
waarbinnen de Gemeente deze aanvraag moet beoordelen  

2. De aanvraag wordt gepubliceerd op amsterdam.nl alsook het genomen besluit. T.z.t. zullen wij u hierop 
attenderen. 

3. Op dit besluit kunnen bewoners bezwaar maken of een zienswijze indienen. Hoe ze dit kunnen doen 
staat in de bekendmaking/publicatie op amsterdam.nl  

Mocht de aanvraag gehonoreerd worden, zullen we de kerk vragen u bij het gesprek (te) betrekken aangaande 
de buurtfunctie, gezien uw betrokkenheid bij het onderwerp. 
 
15-01-2018 
Na, v.a. 22-12, veelvuldig corresponderen met Gebiedsmanager Janne Bakker (de 
portefeuillehouders hebben nooit gereageerd op de e-mails van omwonenden), schrijft ze dit: 
Naar aanleiding van uw eerdere mails, het hierin opgenomen verzoek tot een bestuurlijk overleg voorafgaand aan 
een aanvraag, en mails van andere bewoners waarin zorgen werden geuit over de mogelijke komst van een kerk 
op de locatie Leksmondplein 5, is intern gesproken. De portefeuillehouders hebben kennis genomen van de mails 
en hebben beide aangegeven op dit moment niet in gesprek te gaan met bewoners. 
Wellicht ten overvloede, maar u zult via hen of bestuurs ondersteuning dan ook geen reactie meer ontvangen, 
daar ervoor gekozen is dit via het gebiedsteam Gaasperdam & Driemond -mevrouw Berhane of mijzelf - te laten 
lopen.  
 
Maart 2018 
Gesprek tussen ad interim bestuur BVN en Stadsdeel (o.a. dhr. Bottse), waarin de kerk door 
Stadsdeel ter sprake werd gebracht. Door bestuur BVN werd later aangegeven het wenselijk te vinden 
om met Stadsdeelbestuurders in gesprek te gaan aangaande de kerk. 
 
3-04-2018 
Het nieuwe bestuur BVN heeft (met paar omwonenden) een gesprek met Dhr. Bottse (VVD, destijds 
verantwoordelijk portefeuillehouder en bestuursvoorzitter Stadsdeel Zuidoost) en dhr. Aben 
(bestuursadviseur) i.v.m. de door de kerk ingediende concept bouwaanvraag waar geen bezwaren 
tegen lijken te zijn vanuit de gemeente. 
(Na de verkiezing keert hij niet  terug in het stadsdeelbestuur) 
Tijdens het gesprek gaf hij onderstaande info: 

- De hoogte is in het plan met 1 meter verminderd t.o.v. vorige bouwaanvraag; 
- Het aantal stoelen is teruggebracht naar 200 (NB architect: 220 en getekend zijn 266 stoelen); 
- Het aantal vierkante meters vloeroppervlak is teruggebracht; 
- Door een lager bezoekersaantal is de parkeerbehoefte ook teruggebracht; 
- De kerk kan, als eigenaar van het vm. winkelpand, beschikken over een aantal bij dit pand behorende 

parkeerplaatsen op het plein; 
- Op 29-11-2017 is in de gemeenteraad de Nota Parkeernormen Auto vastgesteld. Dit nieuwe beleid is, 

wordt gezegd, gunstig voor de kerk. Wat het inhoudt wordt niet op ingegaan. 
- Dhr Bottse zegt dat de gemeente/Stadsdeel geen enkel bezwaar kan hebben tegen de inhoud van de 

concept bouwaanvraag en dus een hierop gebaseerde officiële bouwaanvraag goed zullen keuren. 
 
Zijn advies: “bespreek jullie vragen met Replib en ga na in hoeverre het kerkgebouw ook beschikbaar 
komt voor wijkfuncties. Het stadsdeel kan alleen de bouwaanvraag beoordelen”  
Huidige erfpachtcontract en Bestemmingsplan 
Dhr Bottse en dhr Aben hebben beide april 2018 gezegd dat er op dit moment niets is op grond 
waarop de gemeente/Stadsdeel een nieuwe bouwaanvraag (á la conceptbouwaanvraag eind 2017) 
kan afwijzen.  
Vraag: Wat is er tussen afwijzing bouwaanvraag 2014 en nu zoal veranderd? 
Hoe kan het 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? 
 
23 maart 2018:  brief van ambtenaren aan de kerk met de resultaten, waarbij de intentie van 
Stadsdeel is om, op basis van het ingediende vooroverleg’ geen bezwaar te hebben. 
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11-04-2018 
E-mail van Janne Bakker met als bijlage een uitnodiging van de kerk voor een informatiebijeenkomst. 
Zeer selectief rondgestuurd binnen de wijk: 
Beste bewoner van Nellestein, 
Enkele maanden terug heeft u ons als Gemeente benaderd naar aanleiding van het concept gebiedsplan 2018 en 
dan in het bijzonder de passage over de locatie Leksmondplein 5. 
U heeft toen onder meer aangegeven graag geïnformeerd te worden over dit dossier en eventuele actualiteiten.  
Daarom zet ik onderstaande uitnodiging voor een bijeenkomst georganiseerd door Kerkgemeenschap Replib aan 
u door: 
 
“Beste buurtbewoner van het Leksmondplein.  
Dinsdag 24 april 2018 willen wij u informeren over onze plannen om een bijeenkomstgebouw te realiseren op 
Leksmondplein 5 (de oude supermarkt).  
U bent van harte welkom voor een toelichting op onze plannen.  
Start 19:00uur (inloop van 18:45)  
Locatie Campanile hotel; Loosdrechtdreef 3, 1108 AX Amsterdam-Zuidoost  
Graag uw aanwezigheid melden per mail; leksmondplein5.project@gmail.com 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de beschikbare zaal. We zullen op volgorde van aanmelding 
mensen op de aanwezigenlijst plaatsen.  
Graag tot dinsdag 24 april!  
Replib” 

22-04-2018 
Brief BVN n.a.v. door de kerk aangekondigde informatieavond op 24-04-2018 
 
24-04-2018 
Informatieavond door de kerk (t.w. de nieuwe architect en 1 vertegenwoordiger van het 
kerkgenootschap) voor bewoners rond het Leksmondplein ‘in het bijzonder’. In de zaal zaten ook 
Guno Nimmermeer (Gebiedscoördinator Gaasperdam/Driemond en een ambtenaar/planoloog). 
Gesproken is over de plannen van Replib, al ver uitgewerkt en dat er nog een paar technisch 
bouwkundige adviezen nodig zijn, voor eind van het jaar, en dat dan de bouwaanvraag ingediend zal 
worden, met de verwachting dat deze wordt goedgekeurd. (zie verslag van de avond en dia’s). 
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 
meer aandacht zijn voor verspreiding uitnodiging.  
(Zie verder het verslag en de foto’s van de dia’s die zijn gemaakt.) 
 
Eind april 2018 
Tijdens een overleg tussen dhr. Bottse en (interim-)bestuur BVN werd gesproken over de sterke 
behoefte van omwonenden Leksmondplein om een bijeenkomst met de gemeente te organiseren. 
 
Mei 2018 
Dhr. Bottse is na de verkiezingen in mei 2018 vertrokken en hij en twee andere bestuurders zijn 
vervangen door het huidige 3 hoofdige bestuur Z.O.  
 
Begin juli 2018 
Een aantal omwonenden laten bestuur BVN weten graag met Stadsdeel/gemeente in gesprek te gaan 
over diverse thema’s en met diverse vragen. Wordt intern besproken. 
Diverse afspraken die met Guno Nimmermeer hierover zijn gemaakt, worden geannuleerd. 
 
Omwonenden inventariseren alle vragen en thema’s die ze met Stadsdeel/gemeente zouden willen 
bespreken. Naar bestuur BVN gestuurd die dit met hen gaat communiceren. 
 
15-10-2018 
Overleg tussen bestuur BVN en Stadsdeel. De nadrukkelijke vraag van omwonenden om bijeenkomst 
met gemeente te hebben is aan de orde gekomen. (Guno N. was niet aanwezig). 
 
25-10-2018 
E-mail van Replib aan een paar mensen/organisaties met een uitnodiging voor een 
informatiebijeenkomst op 9 november (werd later 12-11). Gericht aan: ODSNellesteinTeevee BVN, 
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BPN, VvE Leksmondhof 189-362, architect van Replib en dhr. Gary Davis. Geen verzoek tot 
publicatie, of verspreiding, o.i.d., maar uitsluitend onderstaande tekst: 
“Beste buurtbewoner van Leksmondplein 
Vrijdag 09 november 2018 willen wij u informeren over de voortgang om een bijeenkomstgebouw te realiseren op 
Leksmondplein 5 (de oude supermarkt). 
U bent van harte welkom om voor de toelichting op de plannen. 
Start 19:00uur (inloop van 18:30) Locatie Campanile hotel; Loosdrechtdreef 3, 1108 AX Amsterdam-Zuidoost 
Graag uw aanwezigheid melden per mail; leksmondplein5.project@gmail.com 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We zullen op volgorde van aanmelding mensen op de 
aanwezigenlijst plaatsen. 
Tot vrijdag 09 november! 
Replib” 

28-10-2018 
Brief van bestuur BVN aan Replib n.a.v. deze e-mail, waarin een aantal vragen. Nooit antwoord op 
ontvangen. Wel is naar aanleiding hiervan de bijeenkomst een paar dagen uitgesteld via een mailtje, 
ondertekend door Georgina Acheampong. 
 
4 november 2018 
Brief van bestuur BVN aan Guno Nimmermeer en Sjacco van Klinken. Weer aandacht voor dringend 
verzoek omwonenden om met gemeente in gesprek te gaan. O.a. de volgende verzamelde thema’s 
worden aangegeven: 

1. De rol van stadsdeel/gemeente bij aankoop en bouwplannen kerkgebouw Leksmondplein 5 
2. De communicatie vanuit stadsdeel Zuidoost naar bewoners Nellestein over de plannen 
3. Het huidige erfpachtcontract, de bestemming centrumvoorziening 
4. Overlast (geluid, parkeren etc.) 
5. Belemmering uitzicht Leksmondhof 189-255/ waardevermindering appartementen 
6. De relatie REPLIB met omwonenden en de wijk 
7. De uitspraken van de aartsbisschop van REPLIB m.b.t. homoseksualiteit 

 
12 november 2018  
Informatiebijeenkomst van Replib met ongeveer 12-15 aanwezigen, waaronder de architect en een 
half uur later Clemmy Tjin, Gebiedsmakelaar. Geen vertegenwoordiger van Replib, ze had zich bij de 
architect afgemeld. Architect kondigt aan dat de nieuwe bouwaanvraag voor eind 2018 wordt 
ingediend en dat vooralsnog aan alle door gemeente gestelde voorwaarden wordt voldaan. Laat 
powerpoint presentatie zien. Intussen is geluidsonderzoek verricht en heeft de brandweer de 
tekeningen (goed)gekeurd, vertelt hij. Constructeur moet nog aan de slag. 
(Zie verder het verslag en de foto’s van de dia’s die zijn gemaakt.) 
 
15 + 21 november 2018 
Clemmy Tjin zegt tegen bestuur BVN het verzoek van omwonenden om in gesprek te gaan op 26 
november te willen bespreken. Bestuur BVN wijst dit voorstel af, omdat er al zo lang verzocht is om 
een dergelijke bijeenkomst en wil snel reactie.  
 
24 november 2018 
Een groep omwonenden schrijft zelf aan Clemmy Tjin en dringt aan op een (door BVN gefaciliteerde) 
bijeenkomst om met Stadsdeel/gemeente in gesprek te gaan. 
 
3-12-2018 
Reactie van Clemmy Tjin luidt: 
“Bedankt voor de mail namens de betrokken omwonenden. De vraag om een bijeenkomst te beleggen tussen 
bewoners en Stadsdeel is inderdaad via de BVN bij ons terechtgekomen.  
 
Wij begrijpen dat er behoefte is aan informatie omtrent de komst van de kerk. De BVN heeft een aantal thema’s 
c.q. vragen aan ons voorgelegd die inzicht geven in de behoefte vanuit de bewoners.  Deze vragen waren 
specifiek gericht aan de planologen die hun advies op de conceptaanvraag van de kerk hebben gedaan.  
 
De officiële aanvraag van de vergunning voor de bouw van de kerk is er echter nog niet. Vragen rondom 
parkeren en geluidsoverlast zijn beantwoord tijdens de bijeenkomsten van de kerk. Wij wachten de aanvraag nu 
eerst af, omdat er dan pas concreet informatie is waarmee we verder kunnen. Zolang nog niet alle feiten op tafel 
liggen is het zoals besproken met de BVN, wat ons betreft, te vroeg om verdere actie (al dan niet in de vorm van 
een bijeenkomst) te kunnen ondernemen.” 
 
9-12-2018 
Reactie omwonenden luidt: 
“We hebben kennis genomen van uw reactie. 
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De thema’s die het bestuur van de BVN aan u had voorgelegd zijn een zeer beknopte samenvatting van alle 
vragen en onderwerpen die leven bij de omwonenden en andere bewoners van Nellestein. De te bespreken 
thema’s zijn zeker niet alleen specifiek gericht aan de planologen die hun advies op de conceptaanvraag van de 
kerk hebben gedaan. Ook bij de beknopte samenvatting staan andere thema’s, zoals u zelf ook kunt zien. 
Bovendien kwamen tijdens de informatieavond op 12 november een paar extra onderwerpen aan de orde waarbij 
de architect de bewoners verwees naar de gemeente, omdat hij daar geen antwoord op kon geven. U heeft deze 
genoteerd. 
  
U laat weten dat Stadsdeel Zuidoost en betrokkenen vanuit de Centrale Stad weigeren om hierover op dit 
moment in gesprek te gaan met de omwonenden die grote bedenkingen hebben over de komst van een 
kerkgebouw aan het Leksmondplein. We betreuren deze reactie vanuit het Stadsdeel uitermate en zien deze als 
een directe afwijzing op ons verzoek. Wij zien ons nu genoodzaakt om andere wegen te gaan bewandelen om 
aandacht te vragen voor de nadelige gevolgen voor de omwonenden indien deze kerk gerealiseerd wordt aan het 
Leksmondplein.” 
 
13-12-2018 
Eén van de brief-schrijvende omwonenden wordt door Sjacco van Klinken (Gebiedsmanager 
Gaasperdam/Driemond) gebeld die zegt na zijn vakantie de brief te hebben langs zien komen en hij 
wil wel met omwonenden in gesprek (samen met ambtenaren die kennis van dit dossier hebben en, 
op verzoek omwonenden, ook met twee bestuurders Stadsdeel die Gaasperdam en Ruimtelijke 
Ordening in hun portefeuille hebben. De twee bestuurders laten weten niet in gesprek te willen tijdens 
een bewonersbijeenkomst, maar omwonenden apart te willen uitnodigen om hun zorgen te uiten. 
Tijdens een bewonersbijeenkomst zullen wel de belangrijke ambtenaren die zich met dit dossier bezig 
houden aanwezig zijn om vragen over de meer ‘technische’ kant te beantwoorden. Het is moeilijk een 
gezamenlijke datum te vinden voor deze bewonersbijeenkomst, die georganiseerd wordt door een 
aantal betrokken omwonenden in samenwerking met de BVN. 


