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plan van aanpak Visie religieuze gebouwen
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Beste leden van de Raad,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hecht belang aan de rol die
gebedshuizen hebben in de gemeenschap. Dit niet alleen als erfgoed, maar ook vanwege
hun stedenbouwkundige, cultuurhistorische, sociale en/of toeristische functie.
Gesignaleerd wordt dat veel geloofsgemeenschappen financieel in zwaar weer verkeren
en de exploitatie van de gebouwen steeds moeilijker wordt. Om de mogelijkheden voor
(mede- en neven-)gebruik in beeld te brengen, stelt zij middelen beschikbaar.

Visie religieuze gebouwen
De gemeente Weert heeft uit deze middelen een decentralisatie-uitkering ontvangen van
€ 25,000,- voor het opstellen van een - landelijk zo genoemde - 'Kerkenvisie'. Omdat
het niet alleen om het klassieke beeld van de kerk gaat, maar om alle gebedshuizen van
alle geloofsgemeenschappen/ spreken we in Weert over de Visie religieuze gebouwen.

Proces
De visie gaat niet zo zeer over de stenen, maar juist over de mensen en het gebruik: het
elkaar leren kennen, het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking en
bijvoorbeeld mede- of nevengebruik. Het gaat daarbij om het proces, de dialoog tussen
de partijen. Er is geen vastomlijnd eindproduct c.q. beleidsstuk voorgeschreven. Het is
denkbaar dat de uitkomst van het proces een helpdesk of website is, een structureel
overleg of zelfs de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn voor samenwerking.
Mogelijk komen er ook vervolgprocessen op gang waarbij intensiever gebruik van de
gebedshuizen wordt nagestreefd. Indien nodig kan de gemeente hier beleid over
opstellen. Maar primair is de gemeente nu faciliterend om de mogelijkheden van de
gebouwen samen met de betrokkenen in beeld te brengen.

Plan van aanpak
Op 3 december 2019 heeft het college van B&W ingestemd met het plan van aanpak. Dit
houdt in dat gekozen wordt voor een extern (communicatie)bureau voor dit proces.
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Daarnaast wordt samengewerkt met Roermond. Deze gemeente is de enige andere
Limburgse gemeente die in 2019 de uitkering heeft ontvangen en de materie is zeer
vergelijkbaar. Dit betreft vooral het gezamenlijk optrekken richting provincie en bisdom.
In het vervolgtraject worden de individuele gesprekken met lokale belanghebbenden
uiteraard apart gevoerd.

Communicatie
Belangrijk in het proces is verwachtingsmanagement van begin af aan. Uiteindelijk is
iedereen op een of andere manier betrokkene, als eigenaar, praktiserend gelovige,
omwonende, vakspecialist of toerist. Iedereen dient op het juiste moment in het proces
een plaats te krijgen. Als eerste worden de eigenaren van de gebouwen, veelal de
kerkbesturen, individueel geïnformeerd. Daarna volgt een gezamenlijke bijeenkomst en
worden (potentiële) gebruikers uitgenodigd. Uiteindelijk worden alle geTnteresseerden
betrokken bij het proces.

Rol van de raad
Afhankelijk van de uitkomsten van het proces zal blijken of dit gevolgen heeft voor
gemeentelijk beleid of investeringen vergt. In dat geval wordt hierover uiteraard een
voorstel aan de raad voorgelegd.

Tot slot
Hebt u vragen over deze brief? Dan neemt u, totdat een coördinator is aangesteld,
contact op met mevrouw Jongeling van de afdeling Ruimte & Economie via (0495) 575
265 of ijs-ûgeli ng @teeert. nl.
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