
Buurtkerkenfonds Noord-Brabant

De ervaring leert dat veel initiatiefnemers in de opstartfase behoefte aan advies en begeleiding of 
aan voorzieningen om bijvoorbeeld tijdelijke gebruik mogelijk te maken. Voor hen is er in 2016 het 
Buurtkerkenfonds Noord-Brabant. Een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant, dat wordt 
uitgevoerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds kan voorzien in een bijdrage van kleine 
bouwkundige- of interieuraanpassing ten behoeve van het nieuwe gebruik, procesondersteuning 
door inhuur van een deskundige en/of noodreparatie(s).

Stand van zaken per 1 juni 2016

Er is inmiddels subsidie verleend ten behoeve van de (gedeeltelijke) herbestemming van de Sint 
Jozefkerk in Cuijck, de toren van de Sint Petruskerk in Berlicum en de Protestante kerk in Engelen. 
Momenteel zijn tien nieuwe aanvragen in behandeling. 

Het PON zal gedurende 2016 de subsidieontvangers volgen in hun proces en succesfactoren, 
tips en valkuilen uit deze trajecten beschrijven zodat ze kunnen dienen als voorbeeld voor anderen. 
Want hoewel herbestemming altijd maatwerk is, kun je wel leren van elkaar.

Kennisdelen

In het kader van kennisdeling vond op vrijdag 3 juni 2016 een bijeenkomst plaats die in het teken 
stond van ‘ontmoeten‘, ‘verbinden’ en ‘leren. De bijeenkomst was bedoeld voor een breed publiek: 
van mensen die zich zorgen maken om de toekomst van hun kerk tot mensen die bezig zijn met het 
zoeken van een passende herbestemming voor een vrijgekomen kerkgebouw. 

De bijeenkomst werd druk bezocht. Meer dan tachtig geïnteresseerden met verschillende achter-
gronden verzamelden zich in het stadhuis van Waalwijk. Van wethouders tot burgerinitiatiefgroepen 

Komende jaren zal een groot deel van de christelijke kerken zijn oorspronkelijke functie verliezen. 
Naar verwachting zullen meer dan honderd Nederlandse kerken per jaar aan de eredienst onttrokken 
worden. Dat zijn er meer dan twee per week. Ook in Noord-Brabant is de problematiek voelbaar. Niet 
alleen bij gelovigen. 

Afgezien van de oorspronkelijke religieuze functie nemen kerkgebouwen vaak een prominente plek in 
binnen de woon-/leefomgeving. Dat is voor veel mensen een belangrijke reden om na sluiting van de 
kerk het gebouw te willen behouden. Velen zetten zich daarom in door te zoeken naar een passende 
herbestemming om zo het gebouw veilig te stellen voor de toekomst, maar herbestemming is een 
behoorlijk ingewikkeld proces.

De toekomst van kerkgebouwen in Noord-Brabant
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en van architecten tot parochiebesturen of kerkelijke gemeenten. 
Naast een plenair programma kende de bijeenkomst inhoudelijke 
werksessies waarin aanwezigen in kleinere groepjes over specifieke 
thema’s konden doorpraten. 

In dit sfeerverslag leest u een aantal belangrijke tips die gedurende 
de dag de revue gepasseerd zijn. 

De kennisdelingsbijeenkomst is georganiseerd door het PON 
namens het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie 
Noord-Brabant en in samenwerking met de gemeente Waalwijk.



Kerken in (financieel) zwaar weer: hoe ga je daar mee om? 
(deelsessie A)

Tips

•	 Zie de realiteit (van terugloop in kerkgangers) onder ogen

•	 Het sluiten van een kerk doet zeer: betrek andere belanghebbenden 
bij dat proces zodat zij kunnen wennen aan het idee

•	 Iedere kerk is anders en heeft een eigen oplossing

•	 Denk niet in problemen, maar zo veel mogelijk in oplossingen

•	 Richt een stichting ‘vrienden van …’ op waarmee via donateurs en bedrijven geld 
wordt ingezameld voor bijvoorbeeld de restauratie van het gebouw

•	 Maak van de kerk weer opnieuw een ontmoetingsplek

•	 Als je het parochiebestuur of de kerkelijke gemeente wil enthousiasmeren met jouw 
ideeën moet je open kaart spelen en ze ook laten meedenken in het proces

•	 Zoek een herbestemming die zowel bij het gebouw als de omgeving past

‘Zoek naar het bijzondere van een 
kerkgebouw, maar ook naar het 
bijzondere van de omgeving’

‘Er zijn steeds minder plekken in 
de samenleving waar je even niets 
hoeft. Een kerk dwingt nog steeds 
af om even rustig aan te doen.’



Zicht op de rol van verschillende betrokken partijen bij 
herbestemming’ (deelsessie B)

‘Alles staat of valt met goed 
contact met het parochiebestuur 
of de kerkelijke gemeente.’

Tips

•	 Ga als burgerinitiatief niet geheel zelfstandig aan de slag met een 
herbestemmingsplan, maar zoek aansluiting bij belangrijke partijen zoals 
parochiebestuur en de gemeente

•	 Zoek naar een structurele overlegvorm tussen de belangrijkste betrokken 
partijen (eigenaar, gemeenschap en gemeente)

•	 Neem het bisdom mee in je plannen!

•	 Creëer een zo breed en sterk mogelijk draagvlak door tijdig met 
verschillende partijen in gesprek te gaan

•	 Streef naar zakelijke overlegvormen in plaats van emotionele

 ‘Als gemeente kun je ook rekening 
houden met vrijkomende kerken 
in het gemeentelijk accommodatie 
beleid. Als er een nieuwe school 
of multifunctionele accommodatie 
(MFA) gebouwd moet worden, 
kijk dan eerst in de portefeuille 
leegstand. De totstandkoming is 
wellicht wat complexer maar je 
slaat wel twee vliegen in 1 klap.’



Technische procestips: over bestemmingsplan, 
vergunningen en subsidies (deelsessie C)

Tips

•	 Ga niet zelf ‘prutsen’, maar zoek professionele hulp als het gaat om bestemmingsplan en 
vergunningen omtrent de herbestemming

•	 Besef dat het behoud van een kerkgebouw geld kost

•	 Procedures duren vaak erg lang. Leg je daarbij neer

•	 Lobbyen (gemeenteraad, wethouders, ambtenaren, dorpsraad e.d.) loont

•	 Laat, indien mogelijk, altijd een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

•	 Lees eens een coalitieprogramma op de onderdelen cultuurhistorie, herbestemming, 
burgerparticipatie, erfgoed en religie

‘Subsidie om een 
haalbaarheidsonderzoek 
te kunnen doen naar de 
herbestemmingsmogelijkheden 
is heel belangrijk. Het schept 
kaders en biedt houvast in de 
onderhandelingen.’



Sociale Procestips  (deelsessie D)

Tips

•	 Investeer in de relatie met de procespartijen

•	 Toon interesse in de belangen van andere partijen en heb respect voor elkaars visie. 

•	 Onderzoek of de gemeenschap metterdaad wil meewerken aan een mogelijke oplossing 

•	 Maak altijd een professioneel communicatieplan

•	 Beschrijf de doelstelling zo nauwkeurig mogelijk

•	 Blijf niet te lang hangen in de overlegfase, maar ga ook gewoon aan de slag!

•	 Professionele procesondersteuning kan er voor zorgen  dat verschillende wegen bij el-
kaar komen

•	 Zorg voor een openhartige, heldere en eerlijke communicatie

•	 Blijf communiceren! Om draagvlak vast te houden is het belangrijk om mensen mee te 
blijven nemen in het proces van herbestemmen

•	 Houd er rekening mee dat een herbestemmingsproces vaak erg lang kan duren en de 
nodige tegenslagen kan kennen

•	 Betrek (ook) lokale partijen bij de plannen, zij kennen het kerkgebouw en de omgeving 
het best

•	 Door gratis rondleidingen aan te bieden en af en toe evenementen te organiseren in de 
kerk maak je het (opnieuw) een toegankelijke plek en straal je uit dat de kerk een plek 
van iedereen is

‘Zonder wrijving
geen glans.’

‘Aan draagvlak ligt een goed verhaal 
ten grondslag. Een verhaal waarin de 
identiteit van de plek verankerd ligt, 
waar mensen wat bij voelen en wat 
maakt dat ze trots zijn op de kerk… De 
ervaring leert dat veel projecten uit een 
sfeer van krimp en problemen naar een 
nieuwe trots gaan.’

‘Als de weerstand het grootst 
is, is ook de energie het 
grootst. Als je die negatieve 
energie kunt ombuigen naar 
iets positiefs kun je heel ver 
komen!’


