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Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook als de dorpskrant verspreid zullen worden, houden
wij u op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen rondom het DoarpsSintrum.
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.
Stand van zaken - de stuurgroep
16 maart was het zover. Na 2 jaar van overleggen en onderhandelen, konden de statuten voor de
nieuwe stichting definitief gemaakt worden en kon de akte van oprichting passeren bij de notaris.
Een feestelijke mijlpaal!
Marij Goote Capel, Oeds de Jong, Niek Luijt en Jeanette van der Horn van den Bos zijn daarmee
officieel het eerste Stichtingsbestuur geworden van Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek.
Presentatie stand van zaken
In april hadden we een tweede feestelijk moment. In de coronaperiode konden we Donkerbroek
immers alleen via deze nieuwsbrief, facebook en de website meenemen. Hierdoor waren de
ontwikkelingen niet altijd zo zichtbaar te maken als wij graag hadden gewild.
Nu de coronamaatregelen het weer toelieten, de stichting officieel is opgericht en de tekeningen
hun definitieve punt naderen, vonden we het hoog tijd om alles weer eens uitgebreid uit de
doeken te doen.
Om omwonenden en gebruikers een eerste sneak preview te gunnen, hebben we een eerste
avond op uitnodiging georganiseerd. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek
hebben we vervolgens een tweede moment gepakt. Architectenbureau Van Manen en Zwart was
beide avonden aanwezig om een toelichting te geven op de tekeningen, de 3D animatie en de
materialen die gebruikt gaan worden.
De 3D animatie staat inmiddels ook op Youtube; zoek op nieuwbouw DoarpsSintrum Donkerbroek.
De laatste weken zijn de in de arm genomen bouwkundig adviseurs bezig geweest met de
afstemming van de tekeningen op de eisen en wensen wb. duurzaamheid, brandveiligheid en
installatietechniek. Zodra dit gereed is zal er een nieuwe bouwbegroting opgesteld worden.
Verwacht wordt dat deze alleen een weerspiegeling zal geven van de landelijk gestegen
bouwkosten, aangezien het oorspronkelijke niet veel gewijzigd is en er waar mogelijk al
besparende keuzes gemaakt zijn.
Kerkzaal / grote zaal
Voor de kerkzaal / grote zaal is door de onderdeelcommissie een plan en begroting uitgewerkt
voor verduurzaming. Om een goede samenwerking te bewerkstelligen zitten hierin zowel
deskundigen vanuit de PKN als mensen vanuit de stichting. Door deze commissie wordt ook
gekeken naar de meest efficiënte indeling.
De bekostiging van dit plan zal gezocht worden naast de bekostiging van de bouw van het
DoarpsSintrum. De onderdeelcommissie heeft hiervoor een raming gemaakt. Vragen en ideeën
omtrent de ontwikkeling en verduurzaming van de kerkzaal kunnen bij het bestuur gesteld
worden, maar uiteraard ook bij het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad. Ook wanneer
er zorgen mochten zijn; blijf er niet mee lopen!

PR
De website www.doarpssintrumdonkerbroek.nl is al een tijdje in de lucht en wordt aangepast aan
de laatste ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de facebookpagina @doarpssintrumdonkerbroek.
Neem gerust eens een kijkje en like de pagina om op de hoogte te blijven!
Subsidies
Vanuit het bestuur wordt er gewerkt aan de subsidie aanvragen om de gelden aanvullend op het
krediet van de gemeente binnen te halen. Dit proces vordert gestaag. Zodra de laatste begroting
binnen is, zullen de eerste aanvragen de deur uit gaan.

