Verbouwing Learkamer
Gelijk met de bouwplannen van Sion is ook het verbouwingsplan voor de Learkamer ontwikkeld. We
hebben voor deze aanpak gekozen omdat voor beide plannen één totaal budget beschikbaar is.
Hoewel ook de Learkamer dringend aan verbouwing toe is, wordt eerst Sion ontwikkeld. Dit heeft
twee oorzaken. Eerst moet het kerkelijk bureau verhuizen naar Sion voordat we de Learkamer
kunnen herindelen. De andere reden is dat we een ruimere entree willen maken en hiervoor het
bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Deze procedure vergt een doorlooptijd van 26 weken.
Aansluitend komt daar nog 8 weken bij voor het verlenen van de omgevingsvergunning. (de vroegere
bouwvergunning). Inmiddels hebben we deze procedure bij de gemeente gestart. Het ligt in de
bedoeling om in de zomer van 2015 de verbouwing van de Learkamer ter hand nemen. In grote lijnen
ziet het bouwplan er als volgt uit. De ruimte van het kerkelijk bureau wordt bij de grote zaal
getrokken. Wel komt hier een vouwwand zodat het mogelijk is om door de weeks hier 2 zalen van te
maken. Ook wordt hier de oude houten vloer vervangen door een betonnen vloer. Gelijktijdig wordt
dan de schade aan de fundering en de muren hersteld die is ontstaan door de bouw van het Tusveld
appartement. Verder wordt de keuken vergroot met de ruimte waar nu het herentoilet is. Door bij de
ingang twee meter naar buiten te bouwen ontstaat er een ruime entree waar het nieuwe herentoilet
wordt gesitueerd, evenals een goed bereikbare garderobe. De damestoiletten worden voorzien van
nieuw sanitair en tegels. De plafonds worden waar nodig vernieuwd. Alle tussendeuren worden
verwijderd zodat een gebouw met een open karakter ontstaat. In de kelder worden twee zaaltjes
gemaakt. Waar nodig worden vloerbedekking, vitrage enz vernieuwd. Ook het meubilair wordt
vervangen. De plattegronden van de begane grond en de kelder na de verbouwing zien er als volgt
uit.

De kelderruimte wordt opgedeeld in 2 zalen
zodat er voldoende zaalruimte is om in de
Learkamer mentorcatechese te geven.
Na de verbouwing kunnen we in de Learkamer
beschikken over in totaal 6 vergaderlokalen.
Ook is het gebouw dan beter geschikt voor de
ontvangst van gasten bij bijzondere diensten
zoals bevestiging en vertrek van een
predikant.

