
Kom naar de hoorzitting waar de bezwaren tegen de komst van een kerk aan 

Leksmondplein 5 worden toegelicht! 

 

Uitnodiging Hoorzitting  

M.b.t. de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een kerkgebouw op het 

Leksmondplein 5 te Amsterdam.  

 

Datum, tijdstip, locatie Hoorzitting 

Vrijdag 13 september om 14.00 uur in de Raadszaal op de eerste etage van Stadsdeelkantoor 

Zuidoost, Anton de Komplein 150. U wordt verzocht zich te melden bij de Receptie en vervolgens 

plaats te nemen in de lobby op de eerste etage. 

 

Mondeling toelichten bezwaren 

Tijdens deze hoorzitting kunnen diegenen die bezwaar hebben aangetekend deze mondeling 

toelichten. De gemeente heeft 88 bezwaren ontvangen. Ook kunnen deskundigen of getuigen 

meegebracht worden. Een aantal juristen zal in ieder geval verschillende bezwaren toelichten die 

door bewoners van Nellestein naar voren zijn gebracht. 

 

Oproep om naar de hoorzitting te komen 

Een hoorzitting is openbaar. Je kunt altijd als toehoorder aanwezig zijn, net als bij rechtszaken. Als je 

geen bezwaar hebt ingediend, kun je niet meespreken, maar wel in de zaal zitten en steun betuigen. 

Vooraf aanmelden niet nodig. Hoe meer mensen in de zaal zitten, hoe krachtiger!  

 

Belangrijkste bezwaren vanuit de bewoners van Nellestein tegen de komst van de kerk 

Parkeeroverlast 

- omdat er nu al tekort aan bezoekersparkeerplaatsen bestaat en de parkeerdruk te hoog is in 

heel Nellestein, zullen alle bewoners hier mee te maken krijgen, niet uitsluitend de bewoners 

van en rond Leksmondhof. 

Geluidsoverlast  

- door de grote groep (200-350) mensen die tegelijk naar de kerk gaan en uit de kerk komen, 

bijeenkomen op het Leksmondplein om na te praten e.d. 

Nadelen voor de omliggende appartementen en niet passend in de wijk 

- Belemmering uitzicht Leksmondhof 189-255                         

- Mogelijk waardevermindering van appartementen in de omgeving 

- Vormgeving en materiaal passen niet bij de huidige bouw van de wijk Nellestein die grote 

kans maakt op status ‘beschermd stadsgezicht’. 

M.b.t. uitspraken van intolerantie m.b.t. homoseksualiteit 

- Met deze opvatting worden mensen uitgesloten en dit wordt door bewoners ervaren als een 

bedreiging voor de individuele vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen 

- Nellestein is een wijk waar we in vrijheid en gelijkwaardigheid met elkaar omgaan 

- Onze wens: wonen en leven in een ‘neutrale’ wijk 

Overige moeite met de komst van Replib naar het Leksmondplein 

- Er bestaat geen binding met de wijk en het kerkgenootschap. Men komt van buiten 

Nellestein en deels ook van buiten Amsterdam. De komst van de kerk zal een aanzuigende 

werking op de wijk hebben. Er bestaat geen relatie met het kerkgenootschap en daar is van 

hen uit ook weinig voor gedaan.  

- Het huidige gebouw verloedert al die jaren, ondanks verzoeken vanuit bewoners om het een 

beetje op te knappen voor het zicht van bewoners en hun bezoekers. 

- Behoefte aan eigen buurthuis/diensten- en servicecentrum: bewoners Nellestein 

ondervinden alleen nadelige effecten van een toekomstige kerk. Dit, terwijl we als wijk al 

jarenlang vechten voor een behoorlijk buurthuis en een diensten/servicecentrum ten 

behoeve van de wijk, hetgeen nog steeds niet is gerealiseerd.   

 

Meer informatie, iets te melden, te vragen, of op de hoogte gehouden worden?  

Mail naar: Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’, leksmondpleinkerk@gmail.com 


