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M

iddels deze tweede nieuwsbrief willen wij
u op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen rond de herbouw van “De
Puurveense Molen” in Kootwijkerbroek.

Na de vorige nieuwsbrief is er achter de schermen
heel veel gebeurd. Het lukte helaas niet om het bestemmingsplan vóór de zomer in de raad te behandelen en dat werd toen september 2014. Door een
bezwaarprocedure werd het plan pas half december onherroepelijk. Alle procedures zijn nu doorlopen:
1. De rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft goedkeuring gegeven, waarmee wordt bedoeld dat
de herbouwde molen straks een Rijksmonument is
2. Het bestemmingsplan is aangepast en de omgevingsvergunning is afgegeven en
3. Op 5 maart 2015 is de ondergrond eigendom
geworden van de St. De Puurveense Molen.
Tenslotte kunnen wij u mededelen dat onze Stichting in juli 2014 een nieuwe voorzitter heeft gekregen in de persoon van Henk Lagerweij.

PROVINCIALE SUBSIDIE
De voorwaarden van de provinciale subsidie geven
tijdsdruk. Daarom is direct na de grondoverdracht
met de werkzaamheden begonnen. Hardeman uit
Lunteren heeft de kelder gestort en Berkhof Molenmakers- en Aannemersbedrijf uit Zwartebroek
verzorgt de algehele bouw.
PLANNING
Een stukje van de planning: half april begin van het
metselwerk; in april en mei voorbereidingen aan
het houten achtkant en dan wordt deze naast de
bouwplek opgezet, in de periode mei - juli wordt
deze verder afgewerkt met het aanbrengen van
vloeren, tandwielen e.d. en zal ook het rietdekwerk
worden uitgevoerd; de kap wordt eveneens naast
de bouwplek opgesteld en afgewerkt en nog voor
de zomervakantie zal het achtkant dan op de gemetselde onderbouw worden gehesen.
VRIJWILLIGERS
Tot nu toe hebben we ook al gebruik gemaakt van
vrijwilligers (welke wij hierbij reeds willen bedanken
voor hun inzet). Een oproep voor vrijwilligers als

metselaar of om werkzaamheden rondom het metselen is nu via Facebook en door middel van een
affiche bij de molenbrievenbus (bij Brons-Puurveenseweg) en een affiche aan het bouwhek bekend gemaakt. U kunt zich melden bij Ab Jansen
(0627563769) maar ook per mail: info@puurveensemolen.nl. Voor andere werkzaamheden (o.a.
houtbewerking/timmerwerk, schilderwerk enz.) komen we ook graag in contact met vrijwilligers.
ACTIEDAG
In juli 2014 hebben we een “actiedag” gehad met
een symbolische verplaatsing van de molenas vanaf
de oude plek naar de nieuwe plek. Een kraanwagen
van BKV Kraanverhuur was hierbij behulpzaam. Op
die dag hebben we ook informatie gegeven in De
Essenburcht en is het molenmagazine verspreid.
Mocht u nog een exemplaar willen hebben, bijvoorbeeld om aan een belangstellende kennis te geven:
wij hebben nog exemplaren over: mail ons of kom
een keer langs op de bouwlocatie (zaterdag ± 10
uur zijn er vaak bestuursleden).

BEGROTING
Bouwplan
Subsidie provincie
Bunte Vastgoed Oost BV
Pr. Bernard cultuurfonds
Giften en toezeggingen

€ 940.000
€ 500.000
€ 225.000
€ 18.000
€ 30.000

Nog nodig

€ 167.000

STEUNT U DE PUURVEENSE MOLEN?
Wilt u de Puurveense Molen ondersteunen
met een gift? Het rekeningnummer is:
NL50RABO 0385500823

WWW.PUURVEENSEMOLEN.NL

FONDSENWERVING
De fondswerving is i.v.m. het lang uitblijven van de
vergunningen e.d. nog niet goed op dreef gekomen.
Nu alle seinen op groen staan en de bouw inmiddels is gestart, hopen we dat ondernemers en particulieren die nog geen toezegging gedaan hebben,
nu overtuigd zijn dat de molen er komt en ons willen
ondersteunen met hun giften en sponsoring.
Zowel in het magazine als op de website staan de
mogelijkheden (vrije giften, stenen kopen, donateur worden, sponsoring onderdelen) en ook de
publiciteit ten behoeve van bedrijven die ons ondersteunen. Overigens hebben we naast de subsidie van de provincie een belangrijke toezegging
gehad van Bunte Vastgoed Oost BV (in een samenwerking met Gemeente Barneveld) voor sponsoring
van € 225.000. Daarnaast ook van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging ontvangen van
€ 18.000 en overige giften en toezeggingen tot nu
toe ± € 30.000. Met een begroting van ± € 940.000
hebben we echter nog wel zo’n € 170.000 nodig!
KOOTWIJKERBROEK OPEN
Op zaterdag 30 mei 2015 organiseert de Ondernemersvereniging Kootwijkerbroek een open bedrijvendag: Kootwijkerbroek Open. Tussen 10:00 16:00 uur zal de molen ook te bezichtigen zijn.

