Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht 1911. Beschermvrouwe H.M. Prinses Beatrix

Protestante Kerk Grou-Irnsum
Postbus 19
9000 AA Grou
Onderwerp: mogelijkheden als gemeentelijk monument van kerkje Kievitstraat Grou
Leeuwarden, 30 april 2017
Geachte heer/mevrouw
Onlangs kwam in het nieuws dat Erfgoedvereniging Bond Heemschut het (voormalige) kerkje aan de Kievitstraat 3 in Grou graag behouden ziet. Wij hebben het Leeuwarder college en de raad hierover een brief
geschreven en een signaal afgegeven van de bedreiging van waardevolle panden in de nieuwe dorpen van
Leeuwarden. Wij hebben verzocht om deze panden aan te gaan wijzen als gemeentelijk monument en het
kerkje in Grou daarbij als voorbeeld gesteld. Ook de vereniging Ald Levwerd heeft een vergelijkbare brief
geschreven, met een redengevende omschrijving. Graag willen wij ons standpunt nader toelichten en u
aangeven dat de status van een gemeentelijk monument ook diverse voordelen kan bieden.
U heeft de intentie aangegeven (volgens meldingen aan Heemschut) om het kerkje over te dragen en te
laten slopen om er een appartementengebouw te realiseren in de zorgsector. Heemschut heeft gehoord dat
er ook vele Grousters, om diverse redenen, het kerkje heel graag behouden zien. Met hen is Erfgoedvereniging Heemschut van mening dat het kerkje, met het voormalige stadhuis van Idaarderadiel (Rijksmonument),
en samen met het nabij gelegen Wilhelminapark, (ontwerp van de bekende tuinarchitect Vlaskamp) een
stukje erfgoed is van Grou.
Het kerkje heeft naast een emotionele ook een financiële waarde. Van diverse kanten hebben wij gehoord
dat er gegadigden zijn om een herbestemming aan het kerkje in de woon- en ontmoetingssfeer te willen
geven. Herbestemming is bij projectontwikkeling langzaam maar zeker, geliefd aan het worden. Het kerkje
heeft daarmee ook een financiële waarde. Bij herbestemming en wanneer het kerkje de status heeft van
gemeentelijk monument, zijn er bovendien diverse subsidiemogelijkheden en bestaat de mogelijkheid van
een laagrentende lening via het Nationaal restauratiefonds. De gemeente Leeuwarden kan u hierover informeren.
Wij vragen u om voor de beslissing van onherroepelijke sloop, eerst ook onderzoek naar de mogelijkheden
van behoud van het kerkje te doen. Misschien is het mogelijk dat er een ontwerp tot stand gebracht kan
worden met het kerkje als gemeentelijk monument geïntegreerd met de nieuwe woon-zorgfunctie, die aan de
door u gewenste nieuwbouw is toegekend.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten,
Paula C.L. Voorthuijsen-Sanders
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