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Invulling Kerkgebouwen
Kerken kampen met een teruglopend aantal kerkgangers en hoge kosten.

1 Wat is een goede andere invulling voor
(deels) leegstaande kerkgebouwen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Woonappartementen Bedrijvenverzamelpand
voor starters

Multifunctioneel
gebouwen (voor
verenigingen)

De kerk moet te allen
tijde behouden blijven
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afbreken
Afbreken
Afbreken
afbreken
afhankelijk van behoefte in dorp
Alle opties zouden mogelijk zijn, Als de kerk maar in zijn waarde wordt gelaten. Het gebouw
moet benut worden zoals de bouw is gemaakt, dus niet compleet veranderen.
Als de stijl maar behouden blijft. En als er maar IETS mee gedaan wordt. Niets zo zonde als
leegstaande gebouwen
Appartementen, maar niet alleen voor starters. Ook bijv. zorgappartementen
Bepaalde kerken moeten blijven.
Bibliotheek
combinatie en maatwerk, afhankelijk van wensen en behoeftes.
Combinaties van kerkelijke en niet kerkelijke bijeenkomsten mogelijk maken
Concert en theater
Cultureel centrum
culturele bestemming door particulieren
Dat hangt van de locatie en omgeving af. Horeca kan ook.
Dat ligt eraan waar het dorp behoefte aan heeft
de buitenkant moet behouden blijven.
de eerste drie opties of een indoor speeltuin
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Dit is een probleem voor de kerk en niet in de eerst plaats van de gemeente.
een theater (net als in Deurne) of een binnen speeltuin
en kijken of een deel gebruiken waar behoefte aan is
eventueel concerten enz...
Geen idee
geen idee
geen zakelijke, maar sociale bestemming
hangt af van plaats en soort gebouw
het initiatief met de Norbertuskerk is wel een goed e invulling denk ik.
iets dat passend is bij de locatie, in dienst van de samenleving.
incourant gebouwen afbreken. Allemaal behouden is financieel geen optie
Kerk ook meer inzetten voor culturele zaken ondanks dat dat in Rome wat gevoelig ligt
Kopen van het bisdom, afbreken en gebied ( vaan in centrum) herontwikkelen naar behoefte
lastig, elk gebouw heeft zijn eigen (on)mogelijkheden
mag ook verdwijnen
meerdere mogelijkheden oawoningen, bedrijven, verenigingen
misschien een cimbinatie van verschillende bovenstaande
monumentale kerken altijd behouden. eventueel gebruiken voor culturele doeleinden
tentoonstellingen en aangepaste concerten.
Multifunctioneel gebouw, oké maar de kerk moet erin kunnen blijven
museum of tentoonstelling
museum, bibliotheek
muziek concerten
muzikale evenementen vanwege de goede akoestiek
of multifunctioneel of afbreken
ombouwen tot sportaccomodatie
organiseren van festiviteiten
per situatie besluiten
poptempel is vaak goed akoestiek
slopen
Slopen als er geen goede bestemming voor is en stoppen met in ieder dorp de kerk koste ten
koste blijven behouden heeft geen zin
Sterk afhankelijk van mogelijkheden en behoeften
uitvaartcentrum
voor alle antwoorden is iets te zeggen, er zijn meerdere kerken dus ook meerdere invullingen
mogelijk
voor ouderen.
voorwaarde: de kerk moet herkenbaar blijven
vraag 11T
Wijkvoorzieningen
Winkel, supermarkt
winkelpand,musea,restaurant of een aanvullen op schoolruimtes.
woningen voor alle prijsklassen en kleine onderneminkjes
woonapartementen voor ouderen
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Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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