Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015 - 57
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 26 oktober 2015
Steller vragen: Marco Petri, PCG
Onderwerp: Niet luiden kerkklok Grote Kerk

Vraag 1:
De kerkklokken van de Grote Kerk luiden al geruime tijd niet. Wat is er precies aan de hand?
Hoe groot is het defect?
Antwoord:
De luidas van de grote Maria klok is gedeeltelijk los gekomen, verschoven en uitgezakt.
Het defect is zo groot dat Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek voor
Torenuurwerken B.V. geadviseerd heeft om een verbod uit te vaardigen op het luiden
van de klokken. Daarnaast zijn de mechanische hamers toe aan revisie en moeten de
puls-slagwerken en aansturing worden vervangen.
Vraag 2:
Wanneer is het defect of de schade geconstateerd en wat is er sindsdien gebeurd?
Antwoord:
Medio mei zijn er bij de gemeente meldingen binnengekomen dat de klokken verkeerd
zouden slaan. Eind mei heeft firma Eijsbouts de gebreken aan de luidas geconstateerd,
waarna eind augustus een offerte is uitgebracht. In de tussentijd hebben zij
gedetailleerd onderzoek uitgevoerd.
Vraag 3:
Bewoners vragen waarom de klokken niet luiden. Richting de kerkenraden wordt
ongetwijfeld aangegeven wat er aan de hand is en hoe lang dit gaat duren. Wordt er ook
richting de bevolking gecommuniceerd over de duur van het herstel?
Antwoord:
Er is gecommuniceerd met de Beheercommissie kerkelijke gebouwen waarbij de
gemeente ervan uit is gegaan dat de commissie verder heeft gecommuniceerd binnen de
kerkbesturen. Ook is er gecommuniceerd met het klokkenluidersgilde. Telefoontjes met
vragen zijn direct behandeld. Er komt binnenkort een bericht op de gemeentelijke
website over de stand van zaken. We gaan ervan uit dat met het bericht op de website
en via de beantwoording van deze vragen de bevolking voldoende is geïnformeerd.
Vraag 4:
Hoe hoog zijn de kosten van het herstel en wanneer wordt de noodzakelijke reparatie
uitgevoerd? Wanneer kunnen we weer het luiden van de kerkklokken horen?
Antwoord:
De kosten voor het herstel bedragen € 20.500,- incl. BTW. De werkzaamheden zullen
tussen half november en begin december worden uitgevoerd waarna het klokgelui weer
is te horen.

Datum: 5 november 2015
Tijdsduur: 1 uur
Hans Marchal,
Wethouder

