
DENK MEE OVER DE NIEUWE KERK EN WIN EEN DINER IN DE TOREN! 
De Nieuwe Kerk is een bijzonder gebouw, op de markt midden in de stad. Het eeuwenoude 
gebouw is de afgelopen jaren gerestaureerd en een nieuw verwarmingssysteem en nieuwe 
stoelen zorgen ervoor dat het er aangenaam is. Maar voor een goed gebruik ontbreekt nog 
wat: bijvoorbeeld voldoende toiletten en kleinere zaaltjes. Die zijn nodig om het gebouw nu 
en in de toekomst voor kerkelijke én culturele activiteiten goed te kunnen blijven gebruiken. 
  
De komende maanden gaat de Protestantse Kerk Delft, de eigenaar van het kerkgebouw, 
een plan maken voor deze aanpassingen. Dat gebeurt zorgvuldig, met respect voor de 
historie en vooral samen met de inwoners en ondernemers uit de stad, de gemeente Delft 
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Delftenaren kunnen daarom de komende tijd op 
twee manieren meedenken: 
  
1.      Stadsgesprek in de Nieuwe Kerk: De Protestante Kerk Delft organiseert op dinsdag 9 
oktober om 20:00 uur een Stadsgesprek over de Nieuwe Kerk. Hoe kan de Nieuwe Kerk 
invulling geven aan zijn bijzondere plek in de stad; een plek waar alle Delftenaren graag naar 
toe gaan? En hoe gaan we dan om met de wens om voorzieningen aan het gebouw toe te 
voegen? Het stadsgesprek begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop met koffie of 
thee vanaf 19.30 uur. 
2.      Enquête over de Nieuwe Kerk: Van 25 september t/m 14 oktober kunnen Delftenaren 
een vragenlijst invullen over de Nieuwe Kerk. Hun mening is belangrijk om een goed plan te 
kunnen maken. De vragenlijst is te vinden via homepage van de Nieuwe Kerk: www.onkd.nl. 
De invullers maken kans op een diner voor twee bovenin de toren van de Nieuwe Kerk! 
  
De resultaten van het Stadsgesprek en de antwoorden van de enquête worden gebruikt om 
een visie op te stellen voor de aanpassingen aan de Nieuwe Kerk. Deze visie wordt, samen 
met een aantal mogelijke varianten, dit najaar gepresenteerd. Dan kunnen Delftenaren 
verder meedenken over deze voorstellen. 
  
 

http://www.onkd.nl/

