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Kerkgebouwen
Steeds minder mensen gaan naar de kerk. Gebouwen staan daardoor leeg en krijgen op
diverse plekken een nieuwe bestemming.

6 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar een kerk bezocht?

(n=254)
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Op vraag "6 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar een kerk bezocht?" antwoordt 39% van de
respondenten: "Nooit".

Toelichting
Wekelijks



De Maasdriehoek ligt in de Kapel.

Maandelijks



Toch twee a drie keer per maand

Enkele
keren





Alleen uit toeristisch oogpunt
Hwr beleid van het bisdom heeft veel mensen uit de kerk gejaagd, daarna zijn ze
kerken gaan sluiten en nu bloeden de dorpjes leeg doordat de sociale
verbondenheid mist! Méér dan jammer!
Ik kom in de kerk voor een uitvaart en om te bezoeken bij een uitleg over de kerk

Eén keer




Begrafenis
Bij bezoek aan een bruiloft.

Nooit



Ik ben niet practiserend en inmiddels uitgeschreven.
Die subsidie moet overigens ook op de schop, alle geloven moeten daarvan
gebruik kunnen maken; of anders geen van de genotschappen. Volledige vrijheid
van godsdienst los van overheid subsidies, zou mijn voorkeur hebben. Alleen
subsidie voor historische bouwwerken, niet voor het geloof.
Kerk in ons dorp is helaas al niet meer in gebruik.
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6.1 Waarom bezocht je het afgelopen jaar een kerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=153)
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Op vraag "6.1 Waarom bezocht je het afgelopen jaar een kerk?" is het meest gekozen antwoord
(65%): "Ter gelegenheid van een begrafenis".

Andere reden, namelijk:


























Bekijken interieur, genieten van de stilte, met name in een stad
Belangstelling
Ben lid van een koor
Bezichtiging (3x)
Bezichtiging en om een kaarsje aan te steken
Bezichtiging en orgelconcert
Bezinning , (kaarsje aansteken)
Concert
Cultureel erfgoed, historie
De open dagen van de kerk, waarbij alles bekeken kon worden.
De pastoor is niet van deze tijd, maar van 70 jaar geleden!!!
Diensten voor mijn ouders - uitvaarten van bekenden - kerstconcert - openingsmis Carnaval
Een levende kerststal met de kids.
Goede muziek van Juvia
Heb er wel behoefte aan, niet dagelijks meer, maar bij tijd en ontij
Herdenken overledene
Herdenksdienst dierbare
Inspiratie en sociale contacten
Interesse
Johannes passion
Kaarsje opsteken
Lector
Meehelpen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking. Dit start in de kerk
Met kleinkinderen kaarsje aansteken en ze de kerk laten zien, tbv intentie kaarsje aansteken
Om deel te nemen aan een gezamelijke viering
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Om een kaars aan te steken voor dierbare overledenen - om dierbare familieleden te gedenken
- om zo maar even te bidden
Om te bezichtigen
Om te kijken naar het interieur en met een gids.
Om te musiceren
Optreden met het koor
Rondleiding en regelmatig voor een kaarsje op te steken
Ter bezichtiging
Toeristisch
Voor de Maasdreihoke en culturele actieviteiten..
Vrijwilligerswerk in onderhoud
Wekelijkse kerkdienst

Toelichting


Meerdere begrafenissen
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In 2017 publiceerde het CBS het volgende: ?Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt
tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49
procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is
deze daling het sterkst.? - Kerken zijn vaak monumenten van statuur maar als ze leegstaan
kost het geld.
Stel je behoort tot het kerkbestuur in jouw dorp.

7 Hoe zou je het leegstaan van de kerk in jouw dorp proberen
te voorkomen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "7 Hoe zou je het leegstaan van de kerk in jouw dorp proberen te voorkomen?" is het
meest gekozen antwoord (53%): "De indeling van de kerk veranderen waardoor andere activiteiten
mogelijk zijn".

Andere oplossing, namelijk:












'n Buurthuis/cultureelcentrum/bieb/meditatie centrum/museum/theater/authentieke
winkels/horeca o.i.d. van maken..
Activiteiten in ontplooien, verenigingen, muziek, theater, tentoonstellingen
Alle opties zijn mogelijk, maar onderhoud van zo'n gebouw is erg kostbaar! De mensen zijn de
kerk uitgejaagd door de houding vd katholieke kerk bv tov homo's, vasthouden aan het celibaat,
houding tav slachtoffers sexueel geweld binnen de kerk.
Andere bestemming
Andere faciliteiten organiseren
Andere pastoor en verstandig overleg plegen
Anderen bestemming geven
Appartementen in bouwen
Beter anticiperen op de samenleving: pastoors makewn swoms een autistische indruk
De algemene instelling van de kerk veranderen, jongeren komen niet omdat ze vast houden aan
een gedachten gang van tig jaar geleden. Ga met de tijd mee.
De gebouw is zeer markant voor het dorp. De bewoners hebben door inzet en geld het gebouw
bijna altijd laten voortbestaan. Het gebouw moet je beschikbaar stellen aan het dorp.
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De kerk ook andere maatschappelijke functies geven zoals studieplekken, ontmoetingsplekken of
open coffee
De kerk openstellen voor taize vieringen én de leken voor leren gaan in de diensten én priester
's moeten veel meer integreren in de dorpsgemeenschap niet alleen om zieltjes te winnen
De kerk zal en moet zich zelf veranderen wil het ooit nog wat worden - niet zo statisch en
afstandelijk zijn naar de mensheid - pastoors laten trouwen zoals een dominee. Dan pas weet
men wat er in een gezin omgaat.
De voorganger/pastoor is hier super belangrijk. Kijk bijvoorbeeld naar Beugen, door de oude
(overleden) pastoor is het kerkleven nog levend!
Discotheek
Goed proberen uit te vinden WAAROM het bezoek afneemt
Het bisdom is een grote veroorzaker, er was een verjonging in de liturgie gaande, moderne
liturgie en zang, toen ze weer zwaar terug grepen naar vroeger!
Het geloof weer aanpassen naar wat de bevolking daadwerkelijk vindt en niet proberen de
bevolking te veranderen. Dan zullen inwoners vanzelf weer goodwill krijgen voor de kerk en
wellicht de kerk vaker bezoeken. De aartsconservatieve priester in de parochie van Sint Anthonis
helpt hier niet aan mee!
Het kerkbestuur minder zeggenschap geven over het gebruik vh gebouw. Het kerkbestuur is te
bepalend: zij beslist wat er wel of niet mag in de kerk.
Meedenkenende en geen conservatieve geestelijke, als voorganger of adviseur
Moderniseren van de dienst met zaken die mensen leuk vinden.
Moderniseren, open karakter geven, kerk in de buurt principe
Multiculturele kerk van maken een Poolse priester regelen en de kerk zit nokkie vol iedere week
deze zijn nog heel gelovig
Nieuwe functies toestaan. Zoals het realiseren van appartementen voor starters.
Ombouwen, ander gebruik
Openstellen voor andere doeleinden, maar niet afbreken!
Organisatie van concerten, expositie van kunst. Géén 'evenementen'-locatie!
Verkopen
Verkopen en herbestemmen
Vertrouwen in het "personeel" van God terug proberen te krijgen
Weer een kerk worden die past in de tijd waarin we leven
Woning
Zie toelichting
Zolang RK kerk onvoldoende met tijd meegaat blijven kerken leeglopen. Moderniseer muziek (zie
evangelische en protestantse kerken) Schaf het clibaat af.
Zorgen dat je een pastoor hebt die vertrouwen uitstraalt

Toelichting






Als de roomse kerk nu eens gewoon naar de mensen zou luisteren en met de tijd mee gaan, in
plaats van het leven in het verleden, had veel geschild.
De arrogantie vd kath kerk en het te lang vasthouden aan oude gebruiken staan mensen tegen.
De kerkgebouwen zijn wel gezichtsbepalend voor dorpen en steden. Ze moeten blijven staan !
Voor concerten, bijeenkomsten van bedrijven, gemeente. Je zou er feesten kunnen geven . In
steden interieurzaken, boekhandels, bibliotheken in vestigen. Inauguraties of promoveren kan je
er vieren
De fusie in parochie Cuijk is inmiddels in gang gezet.
De kerk heeft zich, door het beleid dat niet aan de mensen en of tijd is aangepast, van de
gelovige verwijderd en dat proces is onomkeerbaar.
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Een fusie wordt lastig, aangezien er veel oudere mensen gaan, voor hen is de kerk erg belangrijk,
maar wordt het een drempel als ze verder weg moeten, soms is dit zelfs onmogelijk. En juist deze
mensen raken een strohalm kwijt, die ze zo hard nodig hebben. Volgens mij moeten er nog meer
oplossingen zijn...
Een kerk moet net als een moskee of andere religieus gebouw, niet onderhouden of ondersteund
worden door gemeente- of overheidsgelden. De kosten hiervoor moeten puur vanuit de
“gebruiker” komen. Als dit leidt tot leegstand, dan kunnen deze gebouwen verkocht worden om
een andere bestemming te krijgen. Ook als dit tot sloop zou leiden!
Ik ben namens dorpsvereniging betrokken geweest met sluiting kerk (va 1585 op de kaart). Dit
was geen sinecure. Starheid van bisdom heeft veel mensen doen inkeren.
Musea, woningen of buurthuis
Zolang er van een kerk maar geen woningen gemaakt worden. Een kerk is toch een symbool in
een dorp
Zolang het maar paasend is, dus geen hartrock ed
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Stel de kerk in jouw dorp krijgt een nieuwe bestemming.

8 Hoe zou de bestemming eruit moeten zien in de kerk in
jouw dorp?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=251)
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Andere bestemming
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Op vraag "8 Hoe zou de bestemming eruit moeten zien in de kerk in jouw dorp?" is het meest
gekozen antwoord (47%): "Gemeenschapshuis".

Andere bestemming, namelijk:





















Afbraken
Afbreken of geschikt maken als gemeenschapsvoorzieningen
Alles is mogelijk ook sloop
Als museum inrichten voor ons Romeins verleden
Appartementen in maken als het mogelijk is
Bed en breakfast
Bedrijf
Bedrijfsverzamelgebouw, cafe
Bibliliotheek, ontmoetingsplaats met koffie thee vvorziningen
Bieb
Boekhandel
Concert, lezing
Concertzaal, verhuren als filmlocAtie
Culturele of religieuze bestemming
Cultuur&geschiedenis. Muziekpodium (denk ook aan de nieuwe Nederanders: muziek uit Midden
Oosten, Afrika. Podium voor naar buiten treden van humanitairenatuur &milieu organisaties
Cultuurhuis
Diverse winkels
Een combinatiefunctie
Een cultuur bestemming, of een atelierplek voor kunstenaars
Een gedeelte zou gewoon kerk moeten blijven. Je ziet ook vaak na een begravenis dat de
koffietafel in de kerk wordt gehouden, dit zou in Boxmeer ook nog een bron van inkomsten
kunnen zijn. Het lastige van een kerk is, dat het qua accoustiek erg slecht is. Dus bij een
restaurant oid, zal er ook gekeken moeten worden naar eventuele acoustische panelen oid...
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Expositieruimte, lezingen, passende muziekuitvoeringen, kleinkunst, kantoren, wonen, MFA.
Geen uitbundige feesten en partijen, geeft teveel overlast aan de omgeving en niet passend bij
het gebouw waarvoor het ooit bedoeld was!
Gewoon kerk in onze stad.
Gewoon kerk laten
Het is vaak een neutrale plaats. dus ook heel geschikt voor gemeenschappelijke doeleinde. Kijk
wat ze in Helmond hebben gedaan, kan natuurlijk niet in elk dorp maar wel alle
gemeenschappelijke doeleinde dat kan van alles zijn voor jong en oud.
I.e.g. een sociale bestemming
Iets om tot rust te komen
Ik woon in Rijkevoort en deze kerk had ingericht kunnen worden als gemeenschapshuis. Maar De
Poel is een prima gemeenschapshuis. de kerk ombouwen tot woningcompartimenten zou een
optie kunnen zijn. Voor een andere bestemming leent deze kerk zich niet.
Ik zie in Vierlingsbeek veel mogelijkheden. eventuele appartementen, alleen kost dit veel geld
wat in maashees is geprobeerd. je kan er concerten of feesten blijven geven. en moet je er
begrafenissen en communies bljven houden
In nauw overleg met gemeenschappen, verenigingen en lokale bestuurders. Niet alleen
ideologisch maar ook rationeel en inhoudelijk
Is afhankelijk van de monumentale waarde van het gebouw
Kerk
Kleinschalige evenementen zoals kaartavonden en hobby`s
Kunstatelier tentoonstellingsruimte
Maakt niet uit, ook voor bedrijven in de breedste zin.
Medisch centrum (huisarts, fysio, apotheek, tandarts e.d.
MFA zoals in Cuijk Noord
Mix van gemeenschapshuis met appartementen
Multi Functionele Accomodatie
Multifunctioneel
Museum, concerten, evt appartementen.
Muziekschool en zaal
Net als in Vortum mullem
Niet iets raars. Het moet wel een kerk blijven. Dat is toch een heilige ruimte waar je niet zomaar
een sportschool inzet.
Ontmoeting plek voor ouderen
Openbaar voor bepaalde tentoonstellingen voor bijv. Schilderijen of andere kunst. Bibliotheek?
Plek voor zingeving en inspirerende activiteiten
School
Slopen en huizen bouwen
Tentoonstellingen kunst
Trouw en rouw gelegenheid, concertzaal, kleinschalige horeca.
Verzamelgebouw van startende ondernemers
Winkel zoals bijv de boekenwinkel in maastricht.
Wonen (3x)
Wonen voor starters
Woningen (2x)
Woningen voor lagere inkomens!
Woonappartementen (2x)
Woonbestemming
Zie vorige vraag.
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Toelichting









Als de accoustiek zou verbeteren zou er ook een toneel/ musical of dans vereniging in kunnen
buiten de diensten om. Een podium en stoelen/ banken heb je al. In een ander gedeelte zou ook
een expositie plaats kunnen vinden, of een hobby/ knutsel club oid....
Bij voorkeur een sociale functie zoals de kerk deze altijd heeft gehad, mensen bij elkaar brengen
en verbinden. Midden in centrum van het dorp.
Dit kan je niet voorkomen het is afhankelijk van de medeparochianen
Geen supermarkt of fiaco
In de kerk van Beers worden in de toekomst evenementen georganiseerd. Op zich een mooi
initiatief, maar er is niet geacht aan de randvoorwaarden. Hoe wordt voorkomen dat het
kerkhof een hangplek/verzamelplek wordt? Waar is de parkeerfaciliteit?
In elk geval geen horecagelegenheid
In plaats van het oude (decentraal gelegen) gemeenschapshuis in Sint Anthonis gaan
verbouwen.
Kerkgebouwen onderhouden is een niet op te brengen zijn bidemloze putten.
Dat komt omdat deze gebouwen indertijd veel te kolossaal van inzet zijn gebouwd.
Geloof moet “uitgedragen en imponerend” zijn voor het gelovige volk.
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9 Zijn er bestemmingen die je absoluut niet vindt kunnen in
een kerkgebouw?
45%
40%

(n=250)
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Weet ik niet

Op vraag "9 Zijn er bestemmingen die je absoluut niet vindt kunnen in een kerkgebouw?" antwoordt
42% van de respondenten: "Nee, alles is mogelijk".

Ja, namelijk:

























"ordinaire" feesten die elders beter georganiseerd kunnen worden
Aan kleine kinderen zitten
Activiteiten worden georganiseerd die tegen bijbels zijn
Alle opties die hierboven zijn benoemd. Destijds is de kerk opgericht met een bepaald idee. Ik
ben van mening dat je dat wel enigszins in ere moet houden door er geen "kermis" attractie van
te maken.
Alles waarbij de historische waarde van het gebouw in het gedrang komt.
Alles wat met commercie te maken heeft
Alles wat niet met het geloof te maken heeft
Alles wat strookt met vrede en saamhorigheid
Alles wat verstoring van de rust/lawaai/ veroorzaakt, dus geen 'feestlocatie.
Als het tegen de grond gaat
Bestemmingen die concurrerend zijn met de aanwezige centrum voorzieningen
Bordeel en casino
Bordeel, discotheek, zware horeca
Café disco achtige activiteiten
Casino, bordeel etc
Comerciele bestemingen
Dance feesten o.i.d.
Dancing
Dancings of horeca
Dingen op het gebied van bv erotiek, wat niet pas bij het geloof...
Disco
Discotheek, tattoo shop oid
Discotheek;Sex-shop;Bank;
Drankfestijnen
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Een dans gelegenheid
Een moskee van maken
Een sex club....of iets met ruige feesten
Evenementen, hotel, supermarkt restaurant sportschol
Evenementenlocatie
Evenementenlokatie want wij wonen er recht tegenover....
Feest gelegenheid
Geen 1 buiten de kerk
Geen project ontwikkelaars met enkel een commercieel belang
Geen sex, drugs, alcohol / kroeg
Geen supermarkt of winkels
Gekke dingen zoals skateparken, woningen, ed.
Gokhal of casino of nachtclub
Het kerkgebouw dient een maatschappelijke functie te krijgen!!
Het moet van de gemeenschap blijven
Hoerentent
Horeca
Iets met dieren.wel muzeum
Koophal of supermarkt
Kroeg
Kroeg cafe snackbar
Luidruchtige feesten, dans- en muziek tempel, sport, speelpaleis
Moskee (7x)
Moskee maken
Moskee of ander geloof
Moskee, discotheek
Niets extreems zoals disco maar wat ingetogen evenementen .
Opvang vreemdelingen
Prostitutie
Prostitutie, wiet schop.
Sexclub (2x)
Sexclubs, drugsfeesten, supermarkt
Sport; evenementen algemeen
Sporten.
Sportieve activiteiten zijn niet mogelijk met de kostbare ornamenten die aanwezig zijn
Sportschool
Sportschool, supermarkt
Supermarkt (7x)
Supermarkt , disco
Supermarkt , gebedshuis voor een ander geloof....
Supermarkt of warenhuis.
Supermarkt, hoerentent, moskee
Supermarkt, niet religieuze bestemmingen
Supermarkt, restaurant hotel
Supermarkt, sporthal.
Supermarkten
Suppermarkt en ook een moskee
Te frivole, luidruchtige of losbandige activiteiten
Uitgaansgelegenheid of cafe
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Wiet-shop
Winkel van kleding of make up, of een ander geloof betuigen
Woningen
Woonbestemming
Zwarte commerciële organisaties of van lichte zeden

Toelichting
Ja,
namelijk:




Nee, alles
is mogelijk







Alle kerken hebben een belangrijke gemeenschapsfunctie gehad of hebben die nog
steeds. Het is echter niet van deze tijd om te denken dat je met een handjevol
bezoekers op zondag een rendabel verhaal kan bereiken. De ruimtes in een kerk
zijn makkelijk voor diverse zaken te gebruiken met wat aanpassingen en goede wil.
Als regel voor de herbestemming zou dan wel het gemeenschapsbelang moeten
zijn. Een commerciele partij heeft een andere agenda waar de gemeenschap niet
altijd bij gebaat is, maar zelfs een combinatie van zaken zou makkelijk kunnen, dan
kan zelfs de kerk nog worden gebruikt voor de kerkgemeenschap en bruiloften,
doop, de wekelijkse kerkdienst en dergelijke.
Dan versnipperd het pand
Als het gebouw maar gerespecteerd wordt.
Een kerkgebouw is beeldbepalend in veel dorpen. Dat beeld zou gehandhaafd
moeten blijven, niet zo zeer de inhoud van het gebouw, alhoewel een bordeel
midden in het dorp misschien wat te ver gaat.
In het huis van god is iedereen welkom
Met respect voor de oude historische functie van het oorspronkelijke gebouw. Een
kerk is het middelpunt en een gezichtsbepalend gebouw van een dorp. Niet
denkbaar is dat zo'n gebouw met grond gelijk gemaakt wordt.
Onderhoud zal beperkt moeten worden, wat bouwkundige aanpassingen vergt
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10 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost
behouden blijven, ook als de gemeenschap de leegstand
moet betalen’
(In hoeverre ben je het (on)eens met deze stelling)

(n=248)
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Weet niet

Op stelling 10 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost behouden blijven, ook als de
gemeenschap de leegstand moet betalen’ antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
52% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is:
"Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens









De kerk van Sint Anthonis is het icoon van het dorp en siert de Brink.
Dit is een vreemde stelling. Elk kerkgebouw in onze regio is met de nodige
creativiteit en ondernemerschap te bekostigen. Je moet alleen wel het
ondernemerschap een kans geven.
Grave Elisabethkerk is historisch erfgoed
Afhankelijk van wat de kosten zijn en of het niet op een andere zinvolle manier
gebruikt kan worden
De kerk is in een dorp gezichtsbepalend, het gebouw moet blijven, maar de
bestemming mag anders worden.
De Martinuskerk is een pracht van een gebouw. In het buitenland bezichtigen wij de
watts en de moskees. Als wij alle kerken sluiten hebben wij meer moskees in
Nederland dan kerken.
Een kerkgebouw is beeldbepalend in veel dorpen. Dat beeld zou gehandhaafd
moeten blijven.
Een kerkgebouw is onderdeel van de gemeenschap en zou met een creatieve
oplossing ook weer rendabel gemaakt kunnen worden. voorwaarde is dan wel dat de
kerkgemeenschap bereid is buiten zijn eigen kaders te denken in de zin hoe hun
ruimte multi inzetbaar kan worden gemaakt waardoor er ook op andere dagen dan
alleen de zondag bedrijvigheid ontstaat. denk aan vergaderruimte, feestzaal,
atelierruimte, kinderopvang, enz.
Er moet altijd een mogelijkheid geboden worden dat de inwoners van het dorp de
kerk kunnen overnemen. De schenkingen, die inwoners in het verleden hebben
gedaan kan ook in de vorm van "terugschenking" van kerk naar de inwoners.
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Neutraal










Mee
oneens




Weet niet 

Ik vind het bij een dorp horen en wil hier best iets voor betalen, doch dat zullen
velen niet met mij eens zijn.
In Cuijk staat een enorme kerk. Dit pand moet zeker blijven bestaan.
In Ledeacker hebben we gepolst wat dit zou kosten en dit aan de inwoners
voorgelegd. Hier is helaas weinig belangstelling. Aan de andere kant moet het
bisdom zich soepeler opstellen tegenover een mogelijke verkoop en herbestemming.
Martinuskerk in Cuijk is een bijzondere kerk die behouden moet blijven. Denk aan
het unieke orgel, de schilderingen, etc
Mooi gebouw
Valt naar mijn mening ook onder cultureel erfgoed .
Als er maar een klein deel van de gemeenschap wil bijdragen, is het niet mogelijk.
Als er maar geen moskee voor in de plaats komt
Hangt af van de kerk zerlf. mn gezicht bepalende kerken (zoals martinus kerk cuijk)
niet maar de kerk in de valuwe is niet gezichtsbepalend en niet niet monumentaal.
Ik hecht er zeker waarde aan dat dit gebouw blijft bestaan, maar het ligt er toch aan
hoeveel geld de burgers moeten bijdragen.
Ik denk persoonlijk dat het financieel heel lastig gaat worden.
Is volstrekt afhankelijk van de esthetische waarde van het gebouw
Niet volledig eens, maar ook niet volledig oneens. Een zeer oud monumentaal pand
als de kerk in centrum Grave is voor historische betekenis interessant zijn te
behouden, maar een in het verderop gelegen 'nieuwe' kerk is al gesloopt, omdat
deze simpelweg geen levensvatbaarheid genoot.
Sommige kerken zijn een zeer bepalend deel van het dorpsbeeld. Sloop zou funest
zijn voor dat beeld.
De kerktoren dient kost wat kost behouden te blijven als beeldbepalend
herkenningspunt van Rijkevoort
Kerken zijn vaak prachtige gebouwen en zeer geschikt om grotere groepen mensen
te ontvangen. Zo zou rouwen altijd in het kerkgebouw moeten kunnen,
onafhankelijk van wel of geen geloof hebben.
Kerkgang wordt steeds minder, maar wanneer er zekerr nog behoefte bestaat om
naar de kerk te gaan moet dat kunnen blijven.
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11 Is de sloop van het kerkgebouw in jouw dorp/omgeving in
de toekomst een optie voor jou?
70%

(n=250)

63%

60%
50%
40%
30%
17%

20%

10%

10%

6%

4%

0%
Ja

Neutraal

Nee

Geen voorkeur

Weet niet

Op vraag "11 Is de sloop van het kerkgebouw in jouw dorp/omgeving in de toekomst een optie voor
jou?" antwoordt 63% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja





Nee














Het zal zeer waarschijnlijk niet anders kunnen. De toren moet behouden blijven.
Maar eerst proberen andere bestemming te geven, het is namelijk goed voor het
toerisme
Sloop is een optie voor niet monumentale kerkgebouwen
Alleen het gebouw heeft al een historische waarde en heeft het recht op een goede
herbestemming.
Beeldbepalend gebouw en centrum van Ledeacker.
Evt kunt u contact met me opnemen via 0628615462.
Bestemming realiseren
De kerk in centrum Cuijk is een symbool voor Cuijk. Dit zou een groot gemis zijn in
het aanzien van Cuijk en tekende uitstraling vanaf de Maas.
De kerk is voor mij een symbool van mijn geloof.
De kerken zijn vaak prachtige gebouwen midden in de dorpen, dus toplocatie. Het
gebouw behouden maar een andere functie aan geven, dat lijkt mij het beste.
Een kerk hoort bij het aanzien van een dorp, dus nimmer slopen. Afhankelijk van de
mogelijkheden een andere (beschaafde) bestemming geven.
Een kerkgebouw is beeldbepalend in veel dorpen. Dat beeld zou gehandhaafd
moeten blijven
Een monumentaal gebouw moet ten alle tijde bewaard worden. Bovendien hebben
onze voorouders veel bij elkaar gebracht om het gebouw te realiseren. Het heeft
voor hen en de ouderen onder ons veel betekend en daaraan kun je niet zomaar
klakkeloos voorbijgaan.
Eigenlijk niet nee, maar zie opmerking bij vraag 10. Het zou goed zijn als voor
dergelijke gebouwen weer een soort bijdrage wordt gegeven vanuit de belasting,
zoals in Duitsland.
Het blijft toch nog altijd een oriëntatie punt en ik vind het in een dorp passen
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Het is een historisch gebouw uit de 15e eeuw, het is beeldbepalend en het is mooi.
Ik zou het heel jammer vinden als een kerkgebouw, zeker de oudere kerken het
midden in een plaats staan. Geef het dan een andere functie en laat het gebouw
staan.
Kerkgebouw (Jozefkerk Cuijk) is inmiddels gesloten en omgebouwd tot MFA. Het
blijft zo als gebouw behouden. De hele wijk kan nu van het gebouw gebruik maken
en kerkdiensten kunnen zolang mogelijk doorgaan.
Liever niet, zonde van cultureel erfgoed. Maar dan is herbestemming wel nodig.
Mijn mening, het enige goede wat geloof heeft voortgebracht is de fraaie
architectuur van de verschillende geloofshuizen.wat de functie ooit is geweest vind
ik niet belangrijk...maar zulke ambachtelijke bouwwerken zullen nooit meer
gebouwd worden, onbetaalbaar! Leegstand is zonde, breek de schouwburg in Cuijk
af en verplaatst deze naar de Martinuskerk daar zie ik liever geld heen gaan
Neerhalen kost geld en er iets terug ouwe ook. Monumentaal historisch gezien geeft
dat karakter aan een dorp
Ook al kom ik niet in de kerk. Het is een deel van onze historie en leefwijze. Ik vind
dat je van een monumentaal pand (Vind ik) af moe t blijven.
Staat onder monumentenzorg dus sloop is geen optie!
Zowel de Martinuskerk als de protestantse kerk zijn rijksmonumenten

Geen
voorkeur



Als het geloof dat daar uitgedragen word niet meer gepractiseerd word, vind ik dat
die mogelijkheid moet bestaan. Tegelijkertijd denk ik dan aan de vele kerkelijke
gebouwen die elders opgetogen worden uit naam van een ander geloof. Daarbij heb
ik het idee dat alle kerkelijke bouwwerken als een bedrijf/stichting zijn
levensvatbaarheid voor de maatschappij moet aantonen en niet alleen mag leven op
alleen de financiele giften van de practiserenden.

Weet niet



Hoeft in Boxmeer niet te gebeuren denk ik
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Verenigingen
Kerkgebouwen
12 oktober 2018 tot 24 oktober 2018
262
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 38 seconden
26 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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