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In uw brief van 6 juli 2022 stelt u vragen over de kringloopverkoop van de Hervormde en 

Protestantse Kerken op de locaties Fokko Kortlanglaan 160 en 181. In deze brief geven wij u onze 

reactie. 

 

Vraag 1: 

Herkent u zich in het hierboven beschreven? 

Antwoord 1: 

Wij herkennen ons in de waardevolle bijdragen die door de Hervormde Gemeente Harderwijk en de 

Protestantse Gemeente Harderwijk worden geleverd aan onze samenleving en zoals omschreven 

in uw brief van 6 juli 2022.  

 

Vraag 2: 

Kunt u op dit moment al duidelijkheid geven of de PG de 'De Wijde Blik' in het nieuwe schooljaar 

moet verlaten? Zo niet, wanneer kunt u dat wel? 

Antwoord 2: 

In het kader van het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt nu verkend 

of en welke school gehuisvest kan zijn op de locatie Fokko Kortlanglaan 181 (voormalig 

schoolgebouw ‘De Wijde Blik’). Overigens is het nog niet zeker of het een permanente 

onderwijsbestemming krijgt, het is ook denkbaar dat deze locatie tijdelijk voor onderwijsdoeleinden  

gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld als ‘wissellocatie’. Besluitvorming over het IHP vindt plaats in 

december 2022. Dan is ook definitief duidelijk of en welke school hier gehuisvest gaat worden. Wij 

zullen u na besluitvorming over het IHP op de hoogte stellen (januari 2023). Dan kan ook definitief 

aangegeven worden wat de termijn is waarop deze locatie ingezet gaat worden.  
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Hiermee is een acute dreiging van sluiting in september 2022 dus niet aan de orde. Aanvullend kan 

ter informatie worden opgemerkt dat een aantal ruimten in ‘De Wijde Blik’ op dit moment ook ‘anti-

kraak’ worden gebruikt/bewoond. 

 

Vraag 3: 

Bent u bereid extra inpassingen te leveren om de gesprekken met de HG vlot te trekken? 

Antwoord 3: 

Wij zijn bereid de gevraagde extra inspanning te leveren. In dit kader kan worden gemeld dat er op 

23 augustus a.s. over dit onderwerp op ambtelijk niveau een gesprek met de Hervormde Gemeente 

en de betrokken commerciële partij zal plaatsvinden. 

  

Vraag 4: 

Welke alternatieve locaties kan de Gemeente Harderwijk aanbieden als de huidige locaties verlaten 

moeten worden? 

Antwoord 4: 

De Gemeente Harderwijk kan op dit moment geen alternatieve locaties aanbieden c.q. heeft op dit 

moment geen panden in bezit die hiervoor ingezet zouden kunnen worden. Ook hebben wij geen 

zicht op andere locaties binnen onze gemeente die daarvoor in aanmerking komen. Overigens zijn 

wij van mening dat het hier in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de genoemde kerken 

zelf betreft. Wanneer een potentiele locatie gevonden wordt zijn wij, binnen de gegeven 

mogelijkheden en rekening houdend met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, bereidt mee te 

denken en ondersteuning te geven. Het kan hierbij gaan om planologische zaken, financiële zaken, 

een bemiddelende rol, etc.. De rol van de gemeente is niet om voor of namens ‘goede doelen 

instellingen’ op zoek te gaan naar en te zorgen voor passende huisvesting. 

  

Vraag 5: 

Bent u bereid uitstel te verlenen aan beide initiatieven tot een nieuwe locatie gevonden is? Zo ja, 

hoe lang en zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5: 

Voor wat het gebruik van ‘De Wijde Blik’ betreft verwijzen wij u naar de beantwoording bij vraag 2. 

Overigens hebben de initiatiefnemers van de kringloopverkoop in ‘De Wijde Blik’ tijdens een 

gesprek in december 2020 aan de toenmalig projectleider aangegeven deze locatie nog twee jaar 

te willen gebruiken en daarna te willen stoppen. Dit sluit aan op de planning als aangegeven bij 

vraag 2. Voor wat betreft de locatie Fokko Kortlanglaan 169 heeft de gemeenteraad op 25 juni 

2020, conform een voorstel van het college van 27 mei 2020, besloten een krediet beschikbaar te 

stellen voor de sloop van de op het perceel staande opstallen en de voorbereiding van een 

noodzakelijk uit te voeren sanering. In vervolg hierop zijn de voorbereidingen voor de sloop gestart, 

is hiervoor door de provincie een ontheffing Nb-wet verleend, zijn hiervoor in de omgeving diverse 

natuur- en compenserende maatregelen uitgevoerd, is de beëindiging van het gebruik van de 

schuren door diverse partijen aangezegd, is de beëindiging van het tijdelijk beheer van de woning 

aangezegd en zijn er concrete afspraken met een slopersbedrijf gemaakt. Het langer in gebruik 

geven van de betreffende schuren en daarmee een langer uitstel van de sloop van de op het 

perceel staande opstallen is niet acceptabel. De staat van onderhoud van de schuren loopt terug en 

bij een langer gebruik brengt dit voor de gemeente een hoger (onderhouds)risico en extra kosten 

met zich mee.  
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Daarnaast zijn de schuren voorzien van asbestdaken, welke op korte termijn verwijderd moeten 

worden om zo het risico op calamiteiten te voorkomen. Ook zal het omliggende terrein/de 

bodem gesaneerd moeten worden vanwege onder meer de aanwezigheid van asbestdeeltjes. In dit 

kader en om ongewenste activiteiten op deze locatie te beperken/voorkomen zijn er ook afspraken 

met de buurt gemaakt, waarbij is aangegeven dat de opstallen op korte termijn gesloopt zullen 

worden. Gedurende de uitvoering van genoemde werkzaamheden vindt er overleg plaats en wordt 

er nagedacht over de herontwikkeling van deze locatie, hiertoe worden op dit moment verschillende 

opties uitgewerkt. Door nu de hiervoor genoemde werkzaamheden uit te voeren wordt – nog los 

van de hiervoor genoemde nadelen - voorkomen dat een herontwikkeling op termijn wordt 

vertraagd en dat alles wat hieromtrent nu ‘in rij en gelid staat’ op termijn opnieuw gedaan zal 

moeten worden, met mogelijk nadelige gevolgen bij bijvoorbeeld gewijzigde wet- en/of regelgeving 

of gewijzigde omstandigheden.  

 

Wij gaan er van uit dat wij u een helder antwoord hebben gegeven op uw vragen. Mocht u toch nog 

vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer A. Koopmans van Team Ruimtelijk 

Projectbureau. Telefoon: 0341 411 245. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Harderwijk, 

  

de heer J.P. Wassens     de heer H.J. van Schaik 

secretaris      burgemeester 

 


