
Verzamelen financiële middelen om te proberen de bouw van een kerk aan het 

Leksmondplein tegen te houden! 

 

Beste bewoners van Nellestein, 

 

Inmiddels zijn er 2 bewonersbijeenkomsten geweest waar 130 bewoners aanwezig waren. Op 

basis van de reacties van de aanwezigen hebben we vast kunnen stellen dat nagenoeg iedereen 

niet alleen "geen meerwaarde ziet in de komst van de Ghanese kerk op het Leksmondplein", 

maar tegen de bouw van de kerk is. Ook hebben andere mensen uit de wijk via ons e-

mailadres hun steun betuigd. Op basis van die reacties zal de initiatiefgroep de acties 

voortzetten. Ook de Bewonersvereniging Nellestein (BVN) blijft actief deelnemen. Daarnaast 

hebben meerdere bewoners toegezegd bij te dragen en zich beschikbaar gesteld voor " hand- 

en spandiensten". 

Bewoners verwachten door de komst van een kerk aan het Leksmondplein parkeer- en 

geluidsoverlast en verstoring van ons woongenot. Het beoogde gebouw pas beslist niet in de 

wijk qua architectuur en de activiteiten van de kerk zijn vooral gericht op mensen buiten de 

wijk, terwijl wij als bewoners te maken zullen krijgen met de lasten.  

 

Verzamelen van financiële middelen 
De belangrijkste eerstvolgende activiteit is om voldoende financiële middelen te verzamelen 

voor de noodzakelijke advocaatkosten i.v.m. juridische procedures. Met name om op de juiste 

wijze een zienswijze (= een reactie die een belanghebbende aan de gemeente kan sturen als 

reactie op een ontwerpbesluit), of bezwaar op te stellen. Dit, zodra het ‘ontwerpbesluit’ m.b.t. 

de door het kerkgenootschap aangevraagde omgevingsvergunning door de gemeente bekend 

wordt gemaakt. Voor een goede onderbouwing is ook enige voorbereiding nodig. We hebben 

een deskundig advocatenkantoor gevonden, bekend met onze bezwaren, en zouden deze graag 

de opdracht geven om alvast de voorbereidingen hiertoe te treffen en zich in te lezen in alle 

stukken. Bedenk dat, na publicatie van het ontwerpbesluit, er maar korte tijd is om een 

zienswijze/bezwaar in te dienen!  

 

Om die juridische hulp te kunnen betalen  is uw financiële bijdrage nodig. We hebben 

hiervoor een donatie-webpagina geopend. U kunt de website als volgt vinden : 

https://www.geef.nl/nl/actie/geen-kerk-aan-het-leksmondplein-in-nellestein/donateurs 

 

Uw donatie/bijdrage 
De hoogte van uw bijdrage bepaalt u natuurlijk zelf, ook of u dit anoniem doet, of zichtbaar 

wilt doneren. Omdat het uurloon van een deskundig advocaat behoorlijk hoog ligt, hebben we 

het streefbedrag op dit moment op € 10.000,- gesteld. Zodra er al een bedrag bijeen is 

gebracht dat voldoende is om de advocaat ‘opdracht te geven’ om met de noodzakelijke 

voorbereidingen te starten en een plan van aanpak met ons te maken, zullen we hiermee 

starten.  

Uw giften worden door Geef.nl verzameld en maandelijks op een bankrekening gestort van de 

BVN. De penningmeester van de BVN beheert deze geoormerkte bedragen en hij wordt 

bijgestaan en gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie vanuit de ‘initiatiefgroep’. 

 

Wij zien uw donatie met vertrouwen tegemoet! 

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien uw e-mailadres nog niet 

bij ons bekend is, stuur ons svp een mailtje, dan ontvangt u onze updates. 

 

Met vriendelijke groet, 

Initiatiefgroep  "Kerk aan het Leksmondplein?’ 

 

E-mail: leksmondpleinkerk@gmail.com 

https://www.geef.nl/nl/actie/geen-kerk-aan-het-leksmondplein-in-nellestein/donateurs
http://gmail.com/

