
Tegenstanders omstreden kerk bezinnen zich op vervolg
 
'Strijd nog niet gestreden'
 

Het ontwerp van de kerk die moet
komen op de Groenstrook tussen de
Abelenlaan en de Zijdeweg in
Ouderkerk.

OUDERKERK
De strijd om de veelbesproken kerk
op de groenstrook tussen de
Abelenlaan en de Zijdeweg in
Ouderkerk aan den IJssel lijkt ook
na het besluit van de
gemeenteraad nog altijd niet
gestreden. Bewoners leggen zich
niet zomaar neer bij het
raadsbesluit.

MAURIJN ROZEMA

Verbijsterd is Leo Kleibeuker,
woordvoerder van de omwonenden
van de Abelenlaan in Ouderkerk,
over het besluit van de
gemeenteraad om een verklaring
van geen bedenkingen af te geven
voor de bouw van de kerk van de
Hersteld Hervormde Gemeente.
Vooral over de rol van raadslid
Leen van der Vlist is de
Ouderkerker niet te spreken. De
strijd tegen de bouw van de kerk op
de groenstrook geeft hij niet op.

,,De eerste stap is om nu een
zienswijze in te dienen,'' reageert
Kleibeuker. ,,De raad moet dan
beoordelen of dat terecht is.'' Een
mogelijke vervolgstap, als de raad
de bouwvergunning in december
definitief goedkeurt, is de stap naar
de rechter. Of die genomen zal
worden, weet Kleibeuker nog niet.
,,Dat moeten we nog zien en dan
heb je ook een advocaat nodig,''
zegt de Ouderkerker. ,,We zijn ook
niet tegen de kerk, maar wel tegen
bebouwing op die groenstrook.''

PvdA-raadslid Aris Maat verwacht
dat nog lang geen einde is
gekomen aan het slepende dossier.
Hij liet zich 'pro deo' adviseren door
mensen uit PvdA-kringen met
juridische kennis. De opgedane
kennis wilde het raadslid, tot woede
van burgemeester John de Prieëlle
niet delen met de raad. Wel stelt hij
op basis van zijn bronnen, dat
fouten in de procedure zijn
gemaakt.

Hindernissen

,,Deze raad heeft veel hindernissen
opgeworpen en doet nu zijn kunstje
om ervoor te zorgen dat de
beslissing wordt genomen voor de
nieuwe gemeente er is,'' stelt Maat.
,,Dan wordt de nieuwe gemeente
waarschijnlijk met een lijk in de kast
geconfronteerd, want de juridische
onderbouwing is er niet. Ik ben
ervan overtuigd dat dit bij de
rechter terechtkomt en als die
beslist dat er niet gebouwd mag
worden, dan staat de kerk met lege
handen.''

Als dat gebeurt, is dat een enorme
streep door de rekening van de
Hersteld Hervormde Gemeente. Al
meer dan 10 jaar wacht de
kerkgemeenschap op het moment
dat zij hun kerk kunnen gaan
bouwen. Het raadsbesluit werd
deze week met grote vreugde
ontvangen. ,,We zitten al jaren in
gijzeling, nu is het eindelijk zover,''
reageerde predikant Dirk
Heemskerk opgetogen.
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