
 

 
Verslag informatieavond SKG dd 16 januari 2018.  
 
Informatie over het restauratieproject van de luidklok en de toren.  
Aanleiding voor de initiatieven de luidklok en de toren te restaureren was een inspectie van Monumentenwacht  waaruit bleek dat 
er scheuren in de oude klok zitten en dat de ophanging van de klok in de toren niet goed meer is. We hebben eerst advies 
ingewonnen van onafhankelijke deskundigen. Dat waren dhr. Jan Kuipers met een rapport van Toine Daelmans Klokken en 
Uurwerken en dhr. Vellema met een rapport van Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts. Alle experts hebben aangegeven dat de 
klok niet meer geluid kan worden en hebben geadviseerd de klok en de ophanging van de klok in de toren te laten restaureren. 
Het bestuur van SKG heeft vervolgens hulp ingeschakeld van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland 
(SBKGNN). Zij hebben met ons een begroting gemaakt voor de restauratie en zij hebben ook ondersteuning gegeven om een 
subsidieaanvraag bij Provincie Fryslân te doen. Bij de begroting en bij de besprekingen voor de subsidieaanvraag hebben we ons 
daarnaast nog laten adviseren door dhr. R. van Straten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De begroting is gemaakt op basis 
van het rapport van firma Eijsbouts. Totale kosten van de restauratie zijn geraamd op € 158.675,-. De aanvraag is in september 
ingediend en we hebben eind december 2017 een beschikking voor subsidie gekregen van de Provincie Fryslân voor 50% van 
de kosten met een  maximum bedrag van € 79.0000,-.  
We hebben contact gehad met Arnold Blikman, adviseur monumenten van gemeente Sudwest Fryslân om te praten over 
financiële steun vanuit de gemeente. Dit is helaas niet mogelijk.  
Vervolgens hebben we fondsen aangeschreven en we hebben op dit moment twee toezeggingen van respectievelijk € 3000,- en 
€ 15.000,-. Het begin is er, maar we hopen nog meer steun te krijgen vanuit fondsen.   
We hebben bovendien contact gehad met het College van Kerkrentmeesters, omdat het om een oude schade gaat. Zij gaan zich 
inspannen om via hun kanalen financiering voor de restauratie te krijgen.  Dit laatste punt is per vergissing tijdens de infoavond 
niet besproken en daarom wordt  in dit document alsnog als aanvullende informatie gegeven.  
Als alles mee zit en we hebben voldoende financiële middelen streven we ernaar om deze zomer te starten met de restauratie.  
 
Informatie over de bomen rond het kerkhof.  
Age geeft een samenvatting van alle stappen: 
Het stichtingsbestuur was zelf al actief aan het kijken naar oplossingen op langere termijn voor het goed onderhouden van de 
bomen. Toen in de zomer van 2017 bovendien een verzoek van omwonenden bij de stichting kwam om de bomen te knotten 
hebben we het proces versneld. We hebben een vergunning voor het knotten van de bomen bij de gemeente aangevraagd, maar 
die is niet afgegeven. We mogen hooguit 4 bomen er tussenuit halen. Dit antwoord van de gemeente is teruggekoppeld aan 
omwonenden. 
We hebben daarna advies gevraagd van twee boomdeskundigen: Seinstra en Terpstra. Zij raden het af om de bomen er tussen 
uit te halen.  
David legt uit dat het niet zeker is of het weghalen van de bomen het gewenste resultaat geeft. Het zijn lindebomen en daar 
zullen altijd wel takken uit blijven waaien, ook bij goed onderhoud. Hij vertelt ook dat dhr. Seinstra, in wie hij professioneel veel 
vertrouwen heeft, gezegd heeft dat er waarschijnlijk een trek rond de bomen zal ontstaan die niet wenselijk is. Als je de bomen 
wel zou rooien groeien de kruinen naar elkaar toe. Wellicht zou je dat middels zomer snoei kunnen intomen.  
Het bestuur heeft daarop in eerste instantie besloten de bomen goed te onderhouden, maar niet te rooien. Eventueel nog iets 
uitgebreider snoeien. Het laatste onderhoud was in oktober 2017. 
Tijdens de informatieavond bleek dat er behoefte is aan nadere advisering en nadere uitleg over voor- en nadelen van rooien van 
de 4 aangegeven bomen. We hebben afgesproken dat we dhr. Seinstra uitnodigen en dat we tevens dhr. L. Stellingwerf, van 
groenbeheer van gemeente Sudwest Fryslân uitnodigen.  
 
Informatie over de administratie van de begraafplaats.  
De administratie van de begraafplaats werd tot vorig jaar gedaan door Luitzen de Vries. Aan Luitzen is een woord van dank op 
zijn plaats, bij dezen. Eind vorig jaar is de administratie overgenomen door Gerrit Koudenburg. Gerrit maakt de administratie 
digitaal en hij is momenteel bezig de contactgegevens van belanghebbenden te achterhalen en te actualiseren. Dat is een hele 
klus. We zijn blij met zijn inzet. We hebben de plicht een twintigtal grafstenen te onderhouden. Het zou fijn zijn dit met vrijwilligers 



 

te doen. Gerda Jansen en David willen wel helpen. We zetten dit ook op de vacaturemuur bij de jaarvergadering van 
dorpsbelang. 
 
Donateurs.  
We zijn blij met de donaties van alle donateurs. Donaties zijn nodig voor dekking van de jaarlijkse exploitatiekosten en om een 
buffer op te bouwen voor de toekomst. Het doel van de stichting is onderhoud en instandhouding van het monument en daar 
hebben we met het oog op de toekomst kapitaal voor nodig. Het zou fijn zijn wanneer er zich mensen aanmelden die eens met 
ons na willen denken over uitbreiding van mogelijkheden om gelden te werven. Bijvoorbeeld door “Vrienden van de kerk” vorm te 
geven. We zetten dit op de vacaturemuur voor de komende jaarvergadering van dorpsbelang, maar als iemand dit leest die denkt 
dat het echt iets voor hem/haar is, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
 
Rondvraag: 
• Gerard van Schepen vraagt of er al eens is nagedacht over het plaatsen van een urnenmuur. Naar aanleiding van de 

nieuwe dorpsvisie hebben een aantal mensen zich via de vacaturemuur opgegeven om zich hiermee bezig te houden. Dat 
loopt.  

• Corry vraagt of kunstenaars die bij ons exposeren een percentage van de opbrengst afdragen aan de stichting. Dat is nog 
niet aan de orde geweest, maar we houden dat wel als optie open. 

• Catrinus Kooistra vraagt hoeveel huur er gevraagd wordt wanneer je gebruik wilt maken van de kerk. Huurprijzen zijn te 
vinden op http://www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl/huren/  
 

 
 
 


