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‘Bethelkerk Blijft’: Alle ideeën zijn welkom  

11-11-2015 om 17:25 

Nu de actiegroep ‘Bethelkerk Blijft’ tot de zomer de tijd heeft gekregen om met 

alternatieven te komen, waarbij de kerk voor de buurt behouden blijft, wordt met 

open vizier gekeken en geluisterd naar ideeën van buitenaf.  

Om de plannen breed gedragen op te voeren, staat de actiegroep open voor ideeën 

van buurtbewoners en dere sympathisanten. Waar is nu werkel ijk behoefte aan? Welk geluid 

klinkt het vaakst. Wat leeft er nog anders dan nu al bekend is?  

Ingeborg Been: “Waar momenteel aan gewerkt wordt, is een idee waarbij woningen in het 

kerkdeel gerealiseerd worden en een lunchroom ernaast, in het deel dat nu het wijkgebouwtje 

is. Een deel van de lunchroom zou geschikt kunnen zijn om ’s avonds bijvoorbeeld te bridgen of 

waar overdag het gymclubje uit de wijk samenkomt. En zo zijn er vele activieiten voor te 

bedenken.”  

Als het de actiegroep lukt om dit plan aan de gemeenteraad te ‘verkopen’ is er reden voor een 

feestje, laat Been weten. “Als deze variant zou lukken dan trekken we een paar flessen 

champagne open. Waarom? Omdat het hartstikke leuk zou zijn als ouderen uit de wijk deel 

kunnen zijn van een clubje dat na een activiteit ook nog een kop koffie kan drinken. En ook ik  – 

als niet oudere –  

zou wel een cappuccino dichter bij huis wil len drinken, in plaats van in de Appelstraat.”  

De Bethelkerk vervulde altijd al een maatschappeli jke functie. Een ander plan dat op tafel l igt is 

er een waarbij de kerkzaal theaterzaal is geworden en waarbij ZZP-werkplekken beschikbaar 

zijn en een atelier. En naast een cursusruimte behelst het plan ook een lunchroom. “Dat zou 

ook super zijn, maar f inancieel iets kwetsbaarder”, stelt Been.  

Ook de komst van een bibliotheek spreekt velen aan. Er l igt een verzoek om in de kerkzaal een 

kinderdagverblijf  te starten voor 2 à 3 groepen. De dame in kwestie heeft al een 

peuterspeelzaal, maar zou daarnaast graag een kle inschalig kinderdagverbl ijf beginnen. De 

nabijheid van een bibl iotheek en een kinderboerderij, l ijkt haar ideaal.  

Eerder deze week maakte actiegroepaanstichster Marianne de Vries al duidel ijk dat  elk nieuw 

idee meer dan welkom is. “Laten we als buurt laten zien dat er voldoende kracht in deze wijk is 

om dit pand te behouden.”  

Help de actiegroep een helder beeld te krijgen door jouw stem uit te brengen in de nieuwspoll 

hiernaast of kl ik hier voor de poll:  

https://www.loosduinsekrant.nl/pol ls/welk-alternatieve-plan-is-het-beste-voor-buurt-en-

bethelkerk 
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