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Aan:
de politieke partijen in de gemeente Heemstede
het gemeentebestuur van de gemeente Heemstede
het college van burgemeester en wethouders

Geachte dames en heren,
Wij veronderstellen dat u op de op de hoogte bent van het feit dat het bestuur van de
Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Heemstede het kerkgebouw van de Pinksterkerk op de
Camplaan in Heemstede te koop heeft aangeboden.
De kerk is een Rijksmonument en dat beperkt de mogelijkheden om ingrijpende
verbouwingen door te voeren. Wij hebben begrepen dat er een aantal commerciële en nietcommerciële partijen belangstelling hebben het kerkgebouw te verwerven en te gaan
exploiteren.
De drie Heemsteedse orkesten maken gebruik van dit gebouw en hebben een aantal jaren
geleden, samen met het kerkbestuur en de gemeente Heemstede, geïnvesteerd in akoestische
voorzieningen in de kerkzaal. Hiermee is de kerkzaal geschikt gemaakt als concertlocatie voor
grotere muziekgezelschappen.
Daarnaast is het gebouw in gebruik als repetitie locatie.
Het Symfonisch Blaasorkest Orkest Heemstede (SBH) huurt voor haar 2 orkesten twee
avonden per week de kerkruimte en het Heemsteeds Philharmonisch Orkest ( HPhO) repeteert
iedere zaterdagochtend in deze zaal.
Harmonie St. Michael gebruikt de kerkzaal regelmatig voor het geven van concerten.

Ten gevolge van de plannen van het kerkbestuur is de twee verenigingen met een vast
huurcontract de huur per 1 juli 2018 opgezegd. Beide verenigingen zijn op zoek naar een
nieuwe ruimte voor het houden van repetities.
Inmiddels hebben wij al contact opgenomen met het Gemeentebestuur om te overleggen
welke mogelijkheden er binnen de gemeente Heemstede beschikbaar zijn. In dat gesprek is
duidelijk geworden, dat deze mogelijkheden zeer beperkt zijn.
Benodigd is een ruimte van ca. 240 m2 voor de repetities. Daarnaast hebben de beide
verenigingen opslagruimte nodig voor slagwerk en muziek archief. Het huren van aula’s van
middelbare scholen biedt helaas geen soelaas.
Wij zijn op de hoogte van het feit dat de gemeente Heemstede geen belangstelling heeft voor
het verwerven van onroerend goed. Wij respecteren deze politieke beslissing. Wij dringen er
dan ook niet bij u op aan om deze beslissing in de toekomst te wijzigen, maar vragen u, indien
en waar de politiek invloed kan hebben op verdere plannen, de belangen van de Heemsteedse
muziekverenigingen hierbij niet uit het oog te verliezen.
Wij denken dan o.a. aan het houden van inspraakprocedures, Welzijn procedures en de
bescherming van het kerkgebouw in het kader van de Rijksmonumentenwet.
Uit onderzoek blijkt, dat inwoners het voorzieningenniveau in de gemeente een hoog
waarderingscijfer geven. De Pinksterkerk, als concert- en repetitielocatie, kan bij al deze
voorzieningen als onvervangbaar element beschouwd worden.
Een ruime repetitieruimte en een betaalbare, voor orkesten geschikte concertzaal zijn in
Heemstede nauwelijks/niet voorhanden.
Een gemeente als Heemstede met 3 grote orkesten kan zich het verlies van een dergelijke
concertlocatie niet veroorloven.
Wij dringen er bij u op aan in uw programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
en in het op te stelllen College Programma 2018-2022 een standpunt te bepalen rond de
verkoop procedure van het kerkgebouw en vragen u dit standpunt met ons te delen.
Mede namens,
N. Vernooij (Niek), voorzitter Harmonie St. Michaël
R. Ellens (Rianne), voorzitter Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Met vriendelijke en muzikale groet,
M.R. Bosman - Paap (Marijke), voorzitter Symfonisch Blaas Orkest Heemstede

