Meer multifunctionaliteit in het gebruik
Deze bijeenkomst is een mooi moment
voor start om een visie te ontwikkelen

Wat is de toekomst van kerken?

verbindend

samenwerken

Religieus erfgoed als term
gebruiken i.p.v. kerken

Mooi dat ook buiten de kerken
wordt meegedacht
conserveren = selecteren

medewerking van het Bisdom
Meer betrokkenheid van de niet-kerkelijken
bij de instandhouding van kerken

een goede samenwerking van de stakeholders
over het behoud van religieus erfgoed

contact opstarten tussen alle geloofsgemeenschappen en burgelijke overheid over visie
op kerkgebouwen

medestanders in het dorp vinden voor
breder gebruik kerkgebouw

kerk als ontmoetingsplek
voor wijk/dorp

bij kerkenvisie ook
kappelen meetellen

dat er ook nog een wereld
is na de kerkenvisie

open houding bij
betrokken partijen

graag hulp en contact met personen
buiten de kerkgemeenschap
voldoende tijd voor verandering

kerken blijven zoveel mogelijk beschikbaar
voor religieus gebruik
verpaupering wordt voorkomen

vruchtbare samenwerking, ondanks angsten
breed gedragen keuzes
alle kerken in gebruik, levendig

goede afspraken met de (burgelijke)
gemeente

transparantie, zoveel als mogelijk

eigendom RK-Kerken naar gemeenschap

de gemeente als centraal aanspreekpunt
voor de overheid

faciliteer de kerkeigenaren door ze het
makkelijker en duidelijker te maken

zoek elkaar zo snel mogelijk op

maak een lijst met zaken die tenminste
in een kerkenvisie moeten staan

raadpleeg uw verzekeraar
houd het klein en stapsgewijs
weet wie wat vastlegt
Begrip (liefde)!
Werkbare afspraken
OZB afschaffen voor RM
Eigenaarschap van de omgeving
Bevorderen
Nieuwe zinvolle bestemmingen voor
Waardevolle gebouwen
Na de kerkenvisie voortgaande
ondersteuning
kijk over de gemeentegrenzen heen

pak de kerkenvisie breed op, dus incl.
kloosters & groene buitenruimte
voorbeelden met cijfers
betrek ook andere religies, sta open voor
elkaar
meer informeren (er is nog onvoldoende bekend)

helder maken welke afdelingen er van
de gemeente bij betrokken zijn
zoveel mogelijk kennis delen vanuit
verschillende invalshoeken

dat de kerk onafhankelijk van de leden
zich kan blijven bedruipen

kerkenvisie als motor
voor herontwikkeling

kerk als nieuwe public
spaces

dat veel gemeenten
meedoen

balans religieus gebruik en
meervoudig gebruik

kerkenvisie als onderlegger
van een nieuw beleidsplan dat
toekomstgericht is

overheden stimuleren en
bevorderen

bewustwording bij overheden

Met voorgenomen kerkenvisies op de
goede weg!

omvangrijker en complexer dan
gedacht

erg veel werk

heel, heel, veel kerken &
heel, heel, veel betrokkenen

dat we nog niet weten hoe een
visie er idealiter uit zou moeten zien

inspirerend

partijen doen niet mee

teloorgang van historische kerkgebouwen

langdurige doorloop van procedures

waarde niet-monumentale kerken

samenwerking met kerkorganisaties (Bisdom)

angst voor onnodig veel verdriet, onbegrip

geld wordt leiden voor ontwikkeling
religieus erfgoed

dat 6 kerken in de parochie
gesloten moeten worden

veel red tape

onwerkbaar

geen keuzes (kunnen)
maken

dat ik met lege
monumenten blijf zitten

als een gebouw van een gemeenschap is en
die gemeenschap verdwijnt, hoe kun je dan
een nieuwe gemeenschap vinden?

kerkgenootschappen die teveel
‘kortetermijndenken’ aanhangen

Dat het kerkgebouw verdwijnt

dat het geld niet bij de juiste partij komt

Zijn er nog wel kerken nodig in een seculiere
samenleving?
Veel praten, maar weinig doen. Wie
pakt de koe bij de horens?

wat gebeurt er met de orgels?

erg omvangrijk, maar beperkte capaciteit

Verwaarlozing en leegstand
Winstmaximalisatie
als doel

dat het beschikbare geld
snel op is

Hoop dat we een aanpak hebben waar
we als collectief iets maken wat waarde
toevoegt: waarbij een ieder in staat is
om over zijn eigen schaduw heen
te springen

dat we in staat zijn om naar het belang
van de totale gemeenschap te kijken en
niet vanuit ons eigen belang en/of
geloofsovertuiging
dat de kerkenvisie blijft bestaan

omwonenden van leeggekomen kerk
eerder betrekken

dat de visie breed wordt gedragen

dat gemeente hun pro-actieve rol bij
kerkenvisie doorzet

voldoende draagvlak vanuit gemeente om de
kerkenvisie naar behoefte te faciliteren

op een breed ondersteunende visie

dat de uitkomst van de visie niet in een la zal
verdwijnen
dat de visie niet continu verandert bij veranderingen van het college van B&W
dat kerken HOE DAN OOK een verbindende
en gemeenschapsversterkende functie
mogen behouden (bij voorkeur de
oorspronkelijke functie)

dat de kerkenvisie een
richting aangeeft die
begaanbaar is
behoud cultureel erfgoed door waardering
integraal en breed gedragen
nieuwe toekomst kerkgebouwen
goede samenwerking en het vinden van
een manier om de gebouwen voor de
te behouden voor de gemeenschap
kansrijke samenwerking en open houding
behoud van het immateriële verhaal in de
vertaling naar de nieuwe functie
vooruitdenken, toekomstgericht om evt.
teleurstellingen te voorkomen
dat het lukt om met dit middel toppers te behouden

dat alle partijen iets aan de visie hebben

elkaar kennen & waarderen
dat de kerkgemeenschap via
het gebouw weer in de
maatschappij/gemeenschap
komt te staan
gezamenlijk tot een succes komen
gezond verstand
een goede samenwerking
dat het borgen van continuïteit een
belangrijke plek krijgt in de visie
kerkenvisie = metafoor voor
religieuserfgoedvisie
voldoende geld en ambtelijke capaciteit

religieus erfgoed is/blijft/wordt icoon
van de samenleving
potentie van burger als kans zien

