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Hieronder een samenvatting van wat zoal is gebeurd nadat de omgevingsvergunning werd 

afgegeven. Het eerste deel gaat over de juridische aspecten, daarna over andere activiteiten.  

Als laatste vragen wij aandacht voor een (extra) donatie, zodat de juridische kosten gedekt  

kunnen blijven worden. 

 

Juridische aspectenJuridische aspectenJuridische aspectenJuridische aspecten    

 

Datum rechtszitting bekend Datum rechtszitting bekend Datum rechtszitting bekend Datum rechtszitting bekend     

De rechtszitting naar aanleiding van het beroep dat bewoners en de BVN aantekenden tegen  

de afgegeven vergunning staat vooralsnog gepland op 20 januari 2022 om 9.00 uur op de 

Parnassusweg. Het beroep wordt door een meervoudige kamer (meerdere rechters) 

behandeld. Er is plaats voor een beperkt aantal bezoekers.  

Binnenkort wordt hier meer over bekend. 

 

BezBezBezBezwaarschriften nadat de omgevingsvergunning was afgegevenwaarschriften nadat de omgevingsvergunning was afgegevenwaarschriften nadat de omgevingsvergunning was afgegevenwaarschriften nadat de omgevingsvergunning was afgegeven    

Nadat op 13-09-2019 de door velen ingediende bezwaarschriften tegen de afgegeven 

omgevingsvergunning werden behandeld op het Stadsdeelkantoor door een ambtelijke 

hoorcommissie, volgde op 14-02-2020 de ‘Beslissing Op Bezwaar’. De bezwaren werden niet 

ontvankelijk verklaard en binnen zes weken kon beroep worden aangetekend bij de 

rechtbank. Dit kon uitsluitend door eerdere bezwaarmakers en kon alleen gaan over de 

beslissing op de bezwaarschriften. Dan mogen geen nieuwe aspecten aan de orde worden 

gesteld.  

 

Beroep aangetekend bij de rechtbankBeroep aangetekend bij de rechtbankBeroep aangetekend bij de rechtbankBeroep aangetekend bij de rechtbank    

Door juristen werd namens de meeste bezwaarmakers, inclusief de BVN, beroep aangetekend 

bij de rechtbank tegen de ‘Beslissing Op Bezwaar’.  

 

Verzoek van de rechtbanVerzoek van de rechtbanVerzoek van de rechtbanVerzoek van de rechtbank aan STAB om een deskundigenverslag vóór 26 maart 2021k aan STAB om een deskundigenverslag vóór 26 maart 2021k aan STAB om een deskundigenverslag vóór 26 maart 2021k aan STAB om een deskundigenverslag vóór 26 maart 2021    

Begin dit jaar verzocht de rechtbank aan (het onafhankelijke bureau) STAB om een 

deskundigenverslag c.q. advies aan de rechtbank te sturen voor eind maart. Het onderzoek 

van STAB diende gericht te zijn op het beschrijven van de feiten, omstandigheden en de 

gevolgen van het bestreden besluit, gelet op de door eisers op 15 mei 2020 aangevoerde 

beroepsgronden. Partijen (Gemeente, Replib en de bewoners/BVN die in beroep waren 

gegaan) werden in de gelegenheid gesteld om een toelichting op hun standpunten te geven.  

Dit is gebeurd en STAB heeft vervolgens het adviesrapport aan de rechtbank gestuurd.  

Begin juni ontvingen de advocaten het definitieve rapport, waarna alle partijen 4 weken de 

tijd kregen om hier richting rechtbank op te reageren. Dit is door zowel Replib, de gemeente 

en de advocaten van bewoners gebeurd.  

De gemeente heeft een uitgebreid verweerschrift gestuurd m.b.t. het onderwerp parkeren. 

Aangekondigd werd dat er nog een verweerschrift m.b.t. andere onderwerpen zou volgen.  

Tot 2 weken voor de zitting hebben alle partijen nog de gelegenheid om stukken in te dienen. 
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‘‘‘‘Ongevraagd Advies’ ingediend door de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond Ongevraagd Advies’ ingediend door de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond Ongevraagd Advies’ ingediend door de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond Ongevraagd Advies’ ingediend door de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond     

De Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond stuurde eind september 2019 een 

ongevraagd advies aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel Zuidoost. Het advies hield 

onder andere in dat er in een overleg tot oplossingen gekomen zou moeten worden die 

tegemoetkomen aan de wensen van alle partijen. Een optie zou kunnen zijn dat de kerk onder 

gunstige voorwaarden bouwgrond beschikbaar wordt gesteld op de nog te bebouwen strook 

langs de Gaasperdammertunnel. Het gebouw aan Leksmondplein kan dan een onderkomen 

gaan vormen voor een of meerdere gewenste/noodzakelijke voorzieningen in de wijk.Dit 

advies werd met meerderheid van stemmen aangenomen, maar desondanks 7 maanden later 

door het DB verworpen. 

 

Gesprekken met Replib, DBGesprekken met Replib, DBGesprekken met Replib, DBGesprekken met Replib, DB----leden Stadsdeel, Stadsdeelcommissielid, bestuur BVN en leden Stadsdeel, Stadsdeelcommissielid, bestuur BVN en leden Stadsdeel, Stadsdeelcommissielid, bestuur BVN en leden Stadsdeel, Stadsdeelcommissielid, bestuur BVN en 

omwonendenomwonendenomwonendenomwonenden    

Op uitnodiging van het DB hebben er wel twee gesprekken plaatsgevonden tussen 

vertegenwoordigers van Stadsdeel Zuidoost, kerkgenootschap Replib, bewoners, BVN en een 

Stadsdeelcommissielid. Tijdens die gesprekken mocht het onderwerp ‘verkennen of een 

alternatieve locatie voor de kerk een win-win-win-situatie oplevert’ niet besproken worden.  

De omgevingsvergunning was verleend, daar kon het Stadsdeel verder niets aan doen, aldus 

het DB. Men wilde graag praten over welke afspraken konden worden gemaakt tussen de 

verschillende partijen over oplossingen als het kerkgebouw er staat.  

Over onderwerpen, zoals de door bewoners te verwachten parkeerproblemen en 

geluidsoverlast, werd met elkaar geen overeenstemming bereikt. Deze liggen dan ook bij de 

rechter om daar een uitspraak over te doen. Wel is door de bewoners uitgesproken dat er 

geen weerstand tegen het kerkgenootschap zelf is, maar dat er onder andere teveel 

parkeerproblemen en ook geluidsoverlast wordt verwacht met de komst van deze kerk.  

Dat de locatie erg ongeschikt lijkt voor wat het kerkgenootschap beoogt en dat daarom 

bewoners en BVN in beroep zijn gegaan tegen de afgegeven vergunning. Een laatste verzoek 

vanuit omwonenden en de BVN eind december 2020 aan het DB om in gesprek te gaan over 

waarom mogelijke alternatieven niet besproken konden worden, leverde na maanden 

wachten en hernieuwd vragen de reactie op dat men hier niet op in wilde gaan. 

Donatie welkom via ‘Geef.nl’Donatie welkom via ‘Geef.nl’Donatie welkom via ‘Geef.nl’Donatie welkom via ‘Geef.nl’    

In verband met de nog te verwachten juridische kosten door de naderende rechtszitting is 

prettig als de reserve aangevuld kan worden. Het wordt op prijs gesteld als u (wellicht 

nogmaals) een bijdrage wilt doneren. Dit kan, al dan niet anoniem, via: 

https://www.geef.nl/nl/actie/geenhttps://www.geef.nl/nl/actie/geenhttps://www.geef.nl/nl/actie/geenhttps://www.geef.nl/nl/actie/geen----kerkkerkkerkkerk----aanaanaanaan----hethethethet----leksmondpleinleksmondpleinleksmondpleinleksmondplein----inininin----nellestein/donateursnellestein/donateursnellestein/donateursnellestein/donateurs    

 

Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?    

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

 

Initiatiefgroep 'Kerk aan het Leksmondplein?' 

28 november 2021 


