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Toelichtingen bij Vragenronde over LEEGKOMENDE KERKGEBOUWEN in de gemeente 
Raalte. 

In de periode tussen medio november 2020 tot en met 7 december 2020 peilden we de mening van 
de inwoners van de gemeente Raalte over de vraag wat er moet gebeuren met de kerken die binnen 
enkele jaren leeg komen staan. Voor het verslag verwijzen we naar de www.burgerpanelraalte.nl. 
Bij elke vraag was er ook ruimte om een toelichting te geven. 
 

In dit document treft u het overzicht van de gegeven toelichtingen.   

 

Toelichting bij (meerkeuze)vraag 1: 
Algemeen beeld: de kerken moeten een culturele of maatschappelijke 
bestemming krijgen. Het aanzien (de buitenkant) moet behouden blijven. 
Woningen vaak wordt genoemd als optie. 

Mijn eerste keuze is om er een culturele of maatschappelijke bestemming aan te geven. 77  
Het maakt mij niet uit of er een maatschappelijke, commerciële of particuliere invulling komt, zolang 
het beeldbepalende karakter maar behouden blijft. 73   
Mijn eerste keus is om er woningen of woonunits in te realiseren. 47 
Ik zou er géén moeite mee hebben als de kerk verkocht zou worden aan een commerciële partij of 
particulier. 31 
Ik zou er grote moeite mee hebben als de kerk verkocht wordt aan een commerciële partij of 
particulier. 24 
Mijn eerste keuze is om het gebouw te laten kopen door een commerciële partij of particulier. 6 

 

Wie moet initiatief nemen? Het initiatief moet vooral in de dorpen (PB-en en 
kerken) blijven liggen. 

De Plaatselijke Belangen moeten het initiatief nemen om tot een nieuwe invulling te komen. 46 
De kerken moeten zelf het initiatief nemen om tot een andere invulling te komen. 32 
De gemeente moet het initiatief nemen om tot een andere invulling te komen. 24 

 

Toelichtingen op meerkeuzevraag: 

voor doeleinden denk dan aan de Broerenkerk in Zwolle vaak een plaats om bepaalde dingen te organiseren . 
denk aan platen- en cd- en postzegelbeurs, boekenmarkt oid 
Als het een monument is, zijn er voldoende regels om het gebouw te laten zoals het is. Verder hoeft de politiek 
zich er wat mij betreft niet mee te bemoeien. Doen ze met andere gebouwen immers ook niet. 
De katholieke kerken in Raalte en ook die in Raalte zijn eigendom van de parochie Heilig Kruis. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat de parochie als eerste aan zet is. Daarbij kan input gevraagd worden binnen de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen die daarbij kunnen optrekken met plaatselijk belang. De gemeente zou faciliterend 
kunnen optreden om een eventuele bestemming aan te passen. 

Kerkgebouwen zijn in principe eigendom van het kerkgenootschap 
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Wonen icm met maatschappelijke/culturele functie en ook winkels 
Hier kunnen heel verenigingen een onderkomen krijgen, voldoende parkeergelegenheid  aanwezig. We kunnen 
concerten, exposities etc. organiseren . en de kerk moet haar steentje bijdragen, de Paulus kerk heeft voldoende 
in kas, en  zou een deel hiervoor ter beschikking kunnen stellen 
Eerst plaatselijke belangen benaderen en inventarisatie maken. Gebouw heeft veel emotionele waarden, Dit 
moet eerst slijten.. Overlappingstijd. Iets blijvends creëren voor gemeenschap 

Wat moet je er anders mee, kerken is niet meer van deze tijd 
Daar waar geen sprake is van een beeldbepalend karakter (Pauluskerk) slopen en woningen bouwen voor starters 
op de woningmarkt. Daar waar sprake zou zijn van een maatschappelijke invulling, er voor zorgen dat dit geen 
bodemloze put word waar de gemeente uiteindelijk voor moet opdraaien. 
Mits de kerk erg beeldbepalend is. Dat geldt mijn inziens niet voor de Pauluskerk in Raalte. Bij andere dorpen zijn 
de torens een soort baken en die moeten behouden blijven. Er zijn al weinig historische gebouwen. 
Mijn mening is dat: kerk-gemeente-pb's per locatie samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en onderwijs in gesprek moeten gaan over de nieuwe plaatselijke invulling van hun kerkgebouw. 

Gebouw laten staan, maar laat een commerciële partij het ontwikkelen 
De Pauluskerk in Raalte zou zeer goed kunnen functioneren voor de Voedselbank. Prima locatie met voldoende 
mogelijkheden. Doe dit dan ipv nieuwbouw. Zo houd je ook het karakter van er voor de medemens zijn 

Cultureel erfgoed moet behouden, maar de vorm waarin is aan de direct betrokkenen, niet aan mij 

Het beeldbepalende karakter moet behouden worden 
De kerkgebouwen zijn soms van een recente datum, vaker al van wat langer geleden.....en veelal zelfs van héél 
oude datum. Jáááren oud. Laat deze gebouwen met zo'n historie niet verdwijnen/gesloopt worden. Moskeeën 
schieten her en der als paddenstoelen uit de grond. Laten we zulke beeldbepalende Hollandse kerken dan in ieder 
geval houden; koste wat 't kost. Hier in Raalte en bijv. ook in mijn geboortestad Zwolle is er al zoveel historie 
gesloopt. Vreselijk jammer. 
Zolang de buitenzijde maar geborgd blijft, voor het straatbeeld. En idealiter ook binnen zoveel mogelijk 
oorspronkelijke elementen. Er is al zo weinig historie qua gebouwen in de gemeente. 

Het maakt mij niet uit wat, zolang de buitenkant maar blijft zoals die nu is. 
Mijn voorkeur gaat er wel naar uit om dan de Plaatselijke Belangen er dan wel een mix van appartementen en 
cultureel in te plaatsen om zowel de woningnood als een ontmoetingsplek in te kunnen waarborgen 
Deze kerken moeten behouden worden voor het dorp. Dat is een mening die iedereen die je hierover spreekt 
deelt. Vanuit Broekland hebben we al veel gesprekken gevoerd hierover en deze mening is unaniem. Dat zal in 
andere dorpen niet anders zijn. Zoals het er naar uitziet is de parochie zeker bereid om de kerk te verkopen aan 
een belangenorganisatie als Plaatselijk Belang of een daaruit voorkomende stichting, als deze met een goed plan 
komen. 
Om te bepalen of dit haalbaar is zijn haalbaarheidsstudies nodig die tijd en geld kosten. 
Daarnaast is het zo (in elk geval voor Broekland maar waarschijnlijk voor meer kerken) dat er sprake is van 
aanzienlijk achterstallig onderhoud en grote aankomende investeringen. (500.000 tot 800.000) om het benodigd 
(groot) onderhoud uit te voeren om het gebouw weer toekomstbestendig te maken. Dat is dan nog exclusief 
kosten voor eventuele verbouwingen ten behoeve van nieuwe gebruiksfuncties.    
Het zou passend zijn als de gemeente, bij een uitdaging die zoveel inwoners raakt, op zijn minst actief zou 
ondersteunen met uren en middelen om deze haalbaarheidsstudies uit te voeren. 
Daarnaast, is het belangrijk dat het veelal gemeentelijke monumenten betreft.  
Deze titel is niet voor niets toegekend. Het zijn belangrijke gebouwen met een hoge (kunst)historische waarde. 
Ook vanuit dat oogpunt mag er een actieve houding van de gemeente worden verwacht om de 
belangenorganisaties in de dorpen te helpen. 
Misschien moet de gemeente zelf wel als koper optreden? 
Ik kan en wil eigenlijk alleen maar spreken over de Pauluskerk (en zijn gebied) in Raalte. In Raalte hebben we net 
als in veel andere gemeenten in Nederland een woning tekort en wel BETAALBARE woningen, hiermee bedoel ik 
dus GEEN appartementen van 3 soms 4 ton maar, die de gewone man of vrouw WEL kan betalen. 
Ik ben voor de sloop van die kerk (hoewel ik er vroeger vaak kwam, 't is eigenlijk best wel een lelijk gebouw) en 
zet er appartementen neer vergelijkbaar met die aan de overkant (aan de Hartkampweg). 
De overige kerken ligt voor mijn gevoel iets anders, die lijken iets meer op een kerk en vind dat de inwoners van 
die dorpen inspraak moeten hebben over wat er met (veelal) hun kerk gebeurd. 
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Ik vind dat zowel het exterieur als het interieur van de gebouwen zo veel mogelijk gerespecteerd moet worden. 
Wanneer er woonunits van gemaakt zouden worden, lijkt mij dit niet reëel. Een culturele/ maatschappelijke 
invulling heeft mijn voorkeur, bijvoorbeeld als lokale vrijwilligersorganisaties ruimte nodig hebben. Denk aan een 
bibliotheek, thuiswerkplekken, taalmaatjes plek, filmhuis, vluchtelingenwerk etc. 
Ben geen kerkganger maar het zou zonde zijn als de gebouwen verdwijnen dus een combinatie van woningen en 
culturele of maatschappelijke vorm van maken zou een goed idee zijn mijns inziens 

Gemeente moet eigenaar blijven/worden. Zodat het kerkgebouw zo min mogelijk wordt aangetast. 
Als voorziening  voor een leerwerkplaats voor jongeren. De tuinen gebruiken en laten onderhouden door deze 
jongeren. 
Als de Paulus kerk in Raalte verdwijnt, hoop ik dat er lage senioren (huur) woningen voor terug komen, absoluut 
geen hoogbouw!  Dat zou het straat beeld niet ten goede doen.   de drukke Westdorplaan moet goed in zich 
blijven / de kruispunten 
Het zou wellicht een mooi moment zijn om beneden een maatschappelijk karakter te geven. Denk aan 
workshopruimtes maar ook expositiegelegenheid voor lokale kunstenaars en ondernemers. En een 
samenkomstruimte zodanig ingericht dat juist alle leeftijden met elkaar in contact komen en het niet uitmondt in 
een bejaardensoos oid.  Een ruimte kan ook gecreëerd worden om vrijwilligers daar bepaalde bezigheden te laten 
verrichten, denk aan taallessen en wegwijs maken van mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn. En deze 
mensen hun specifieke kennis weer kunnen overdragen aan elkaar en de vrijwilligers. Huiswerkklassen.  
 
En als boven appartementen worden gemaakt met Franse balkonnetjes zodat de ramen en het aanzicht van de 
kerk hetzelfde kunnen blijven, dan is dat misschien wel de inkomstenbron waardoor de ruimtes beneden 
laagdrempelig geprijsd verhuurd kunnen worden 
Het gebouw zou deels moeten blijven zoals het is. Zeker de toren is belangrijk. Wij zouden er graag een 
maatschappelijke invulling aan willen geven. 
Iets realiseren voor de jongeren in de samenleving van Raalte en omgeving. En dan vooral de groep die tussen wal 
en schip valt. Dus van 12 tot ongeveer 17 
De leden van de parochie horen er over te gaan, zij hebben er al die jaren kerkbijdrage voor betaald en ook 
betaald via de collectes. 

 

 

Toelichting vraag 2: Dwingend sturen op wat wél mogelijk is?  

52%: Nee, overlaten aan betrokken partijen;  
48% : Ja, wel sturen.  

Wat moet de invulling dan zijn?  

Dat de kerk niet gaat verpauperen maar zijn uiterlijk behoudt 
Het liefst een maatschappelijke invulling. Echter als dit niet kan, dan een partij die het koopt en er een invulling 
aangeeft waarbij het karakter van de kerk van buiten behouden blijft. 
Voor ouderen, mensen met beperking of die veel van mantelzorg afhankelijk zijn. Soort dagbesteding in breedste 
zin van het woord voor is  bovengenoemde doelgroep.  Incl eten en rusten tussendoor voor personen die daar 
vast bij hebben. Dit voorkomt sociale isolatie. MANTELZORGCENTRUM. 

Appartementen voor beginners 
Woningen of bedrijven (winkels, sportschool, kringloopwinkel, kantoorruimte o.i.d.) als daarvoor in de plaats de 
vrijkomende bedrijfsruimten omgezet worden in woningen. 

Gezien de woningnood zou men er huizen op kunnen zetten. Maar dan huurwoningen 

Niet alleen culturele activiteiten, ook maatschappelijk oa voor samenkomst ouderen ipv kerk 

Woningen in maken en karakter van de gebouwen zoveel mogelijk behouden. 

woningen/appartementen, Culturhus, iets wat bij een dorpsgemeenschap past. 

Woningbouw en cultureel maatschappelijke dienstverlening 
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speciaal woningen maken voor ouderen 

Woningen, hospice, gemeenschapsgebouw 

Woningbouw 

Sociaal, maatschappelijk, wonen, horeca......alles kan als het een toevoeging is aan het dorp 

Museum, galerie, ruimte voor toneel of filmzaal. 

Woonruimte. Daar is toch al tekort aan. 

Bij voorkeur maatschappelijk en/of cultureel 

In elk geval geen religie georiënteerd gebouw meer van maken maar een project waar iedereen wat aan heeft 
Het gebouw is gezichtsbepalend in een gemeente waardoor het niet wenselijk is dat er van alles mee word 
gedaan. Zie graag dat gemeente , betrokkenen en evt. de woningbouwvereniging  hierin betrokken zijn 
Elke invulling is mogelijk. Wel vind ik dat de gemeente hierin een adviserende en zo nodig een beslissende rol in 
moet spelen. Hiermee voorkom je onrust in de kleinere gemeenschappen als het pand verkocht zou worden aan 
de hoogste bieder. 
Wanneer er een goed gedragen en financieel haalbaar plan uit de samenleving zelf komt, zou de gemeente naar 
mijn idee niet dwingend moeten sturen. 

wonen , maatschappelijke culturele bestemming 

Horecagelegenheid 

Gebruik het als buurthuis of zorg ervoor dat het een plek van samenkomst kan blijven voor iedereen 

Laat pb van dorpen kijken waar dorp behoefte aan heeft. 

Bij voorkeur culturele of maatschappelijke invulling, iets wat past bij het karakter van de kerk. 
Zowel dwingend optreden als niets doen lijkt me niet wenselijk. Het lijkt me wel goed om als gemeente vinger 
aan de pols te houden en zo nodig invloed uit te oefenen 
Niet ‘loslaten’ en dus op z'n minst (!!) sturen én verantwoordelijkheid nemen. Niet alléén ’commercieel’ denken 
en handelen. Dus niet i.p.v.   woningbouw. Mijn God, dat is ook zo'n scenario. Creativiteit is toch niet altijd 
vreemd. Use your brains. 
Bewonen, sociale doeleinden. Commerciële partijen is beperkt mogelijk: alleen met een maatschappelijk 
relevante invulling. Met respect voor het bouwwerk. 
Alleen als er met omwonende is gesproken over wat zijn aanvaardbaar vinden en er een duidelijk beeld is, wat 
van toegevoegde waarde is voor die omgeving. (Dus geen studentenwoning in een dorp of disco in een wijk met 
jonge gezinnen bijvoorbeeld) 

Bestemmingsplan moet worden gewijzigd in minstens woningbouw 

Met of voor zowel de maatschappelijke waarde als voor commerciële businesscases 
Culturele invulling, gezondheidscentrum, historisch centrum, bibliotheek, dorpshuis . bejaardenactiviteiten, 
gemeenschapscentrum, cursussen, workshops, vergadercentrum, horeca 

Bedrijfspand, cultureel centrum of woningen zouden op zijn minst opties moeten zijn. 
In de kerk zelf kunnen dingen georganiseerd worden. De authenticiteit moet behouden blijven. De Nicolaaskerk in 
Heino is daar een voorbeeld van. Deze wordt ook gebruikt voor andere activiteiten. 

Een culturele of maatschappelijke invulling 
Ik vind dat dit ten alle tijde in samenspraak moet gaan, stel je open voor alle ideeën het zal moeilijk genoeg 
worden om een goede invulling te geven aan dit soort gebouwen. Om nu op voorhand te zeggen wat niet mag is 
misschien duidelijk, maar het stompt ook af. 
Ik hoop dat de gemeente het belang van de burgers voorop stelt. Wanneer aan een commerciële partij wordt 
verkocht, zou ik het prettig vinden als de gemeente hierbij stuurt op een invulling van maatschappelijk belang in 
plaats van bijvoorbeeld iets puur winstgevends/een woonhuis. 
Ik antwoord hierop nee omdat de gebouwen geen eigendom zijn van de gemeente maar hulp van de gemeente 
zou wel welkom zijn met het uitwerken van de plannen 

1 of 2 persoonsappartementen 
(Meerdere) winkelfuncties, tentoonstellingen, musea, plek voor activiteiten (voor ouderen?) oid, als de kerken 
maar openbaar toegankelijk blijven. 
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De ruimte kan gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden. Voor stichtingen, maar ook voor 
evenementen. 
Laag bouw / senioren woningen op de plek van de Pauluskerk in Raalte. Wat mij betreft mag Salland wonen deze 
taak op zich nemen en daar net zulke leuke huisjes neer zetten als wat ze hebben gedaan op de Dille in Raalte. 
(op de plek van de Paulus kerk). Als je het over een grote kerk hebt... bijv. in het centrum van Raalte, zou het 
mooi zijn om deze te kunnen behouden. 
Maar open te stellen voor het publiek, en daar een mooie ontmoetingsplek van te maken. waar men bijv. kan 
samen komen om te zingen, maar ook bijv. ouderen verenigingen, jeugd verenigingen ect misschien zelfs nog wel 
om te trouwen!  een mix van alles zou zo mooi zijn en op deze manier de grote kerk in ‘leven’ houden 

Medisch centrum met allerlei medische beroepen 
Ik kan me niet indenken of zelf bedenken om bijv. een kerk tot een discotheek of dat soort te laten ombouwen. 
Maar kan me wel indenken om er bijv. een atelier van te maken om daar speciale kunst te gaan bekijken.  Om een 
voorbeeld erover te geven hoe ik het zou vinden als de kerken moeten veranderen. 
In de buurtdorpen culturele activiteiten. Concerten. Tentoonstellingen. Bewoners bijeenkomsten bij feestelijke 
gebeurtenissen. Belangrijke bijeenkomsten oa bij een begrafenis. Als de dorpscentra dit niet kunnen oppakken. In 
Raalte mogen er wel woningen inkomen. Of nieuwe woningbouw. 
De gemeente mag zeker een stem hebben en meedenken, maar mag een eventueel mooi project niet 
tegenhouden. Dit mag alleen wanneer er uit de buurt ook tegenstemmen komen. 
Het is belangrijk om de handen ineen te slaan. Samenwerken is vaak the key to succes. Zo min mogelijk 
vraagtekens voor beiden partijen, transparant zijn en de mogelijkheid geven om alles op tafel te leggen. 

Dat de doelstelling ten goede komt voor alle burgers, educatief. 
Het behoud van een maatschappelijke functie is een pre. Je kunt denken aan invulling voor mensen met een 
beperking. 
Een kerk is beeldbepalend voor dorp. Dat mag niet verloren gaan. Echter vind ik ook dat we jongeren de 
gelegenheid moeten geven om te blijven in hun dorp door in de kerk woonunits te creëren. 

Niet specifiek, maar enig behoud van 'waardigheid' is belangrijk. 
 

Toelichting vraag 3: Wat mag NIET? 

Niets op voorhand iets uitsluiten , zegt            : 41% 
Gemeente moet aangeven wat NIET mag        : 59% 
 

 
Het uiterlijk veranderen 
Voor iedereen toegankelijk maar geen AZC 
Geen nieuwe uitgaansgelegenheid 
Niet beschikbaar voor bestemmingen met een niet-christelijke religie. 
Moskeeën 
Geen moskee. 
Verhuizing van een bedrijf of instelling waardoor er elders bedrijfsruimte leeg komt te staan. 
Geen aanzicht of gevels wijzigen , 
Seksinrichting, sauna, discotheek 
Dat het geen synagoge wordt 
Geen horecazaak 
Winkelbestemming 
Commerciële bestemmingen als winkels of supermarkten. 
Detailhandel 
Geen kroeg 
Geen restaurants of bar oid 
Geen moskee. 
Moskeeën 
geen commerciële bestemming 
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Bijvoorbeeld geen coffeeshop of activiteiten die geluidsoverlast veroorzaken of de veiligheid van inwoners 
bedreigen. 
Geen sloop, Geen commerciële activiteiten., Geen intensivering gebruikers ivm overlast 
Kantoorruimte 
Grote commerciële partijen passen niet binnen het karakter van een kerk. 
Het begint met een goede voorbereiding en het vinden van een stevig fundament om vooruit te kijken en dat de 
meeste kans van slagen heeft om te komen tot een uiteindelijk meest sterke democratische invulling. 
Slopen van de kerk mag niet. Of iets wat conflicteert met religieuze visie. Extreem voorbeeld: geen parenclub in 
een (voormalige) kerk. 
Wel aangegeven worden wat absoluut niet mag, maar het bestemmingsplan bijstellen moet wel optioneel zijn 
Het gebruik mag geen overdadig overlast bezorgen aan de bewoners in de buurt. Bijvoorbeeld, het gebruik van 
het gebouw als uitgaansgelegenheid (zoals een discotheek) zou niet mogelijk moeten zijn om overlast te 
voorkomen. 
Bestemmingen waarbij de uitstraling van een kerk verloren gaan zoals bv een grote winkel unit 
Woningen/woningbouw moet uitgesloten worden. De oude kerken zijn prachtig en moeten als erfgoed behouden 
blijven. Zijn de bakens van een dorp. En iedereen moet de mogelijkheid behouden een kerk te betreden en de 
schoonheid en geschiedenis ervan te beleven. Hier kan de gemeente invloed op uitoefenen. Mag beslist niet vallen 
in de handen van mensen die de kerk als zodanig geweld aandoen. 
Het inrichten als winkel of andere permanente verkoopmogelijkheid. 
Alle bestemmingen waarbij de originele architectuur van het gebouw niet wordt gerespecteerd. De kerken zijn van 
groot belang binnen de gemeente/ het land. Ze vervullen een belangrijke taak in het behouden van geschiedenis 
en zijn zeer beeldbepalend in het straatbeeld. 
Maar dan wel met de voorwaarde dat de gemeente niet meteen alle plannen van tafel te schuiven , het hoeven 
geen discotheken ofzo te worden hoewel een poppodium als Paradiso ook niet verkeerd zou zijn maar wordt lastig 
in een woonwijk 
vernieling van kunst en uiterlijk , 
ik zou het bijv heel erg vinden als er van een Nederlandse kerk een moskee gemaakt zou worden!!!  
Bestemmingen die haaks staan op de goede zeden en rustige sfeer in de huidige omgeving. Zoals seksshops, 
coffeeshops,  cafés ed. 
Het is goed om duidelijk aan te geven wat specifiek niet de bedoeling is. Bv het gebouw mag zn kenmerkende 
uiterlijk niet verliezen en bepaalde activiteiten zijn niet toegestaan, bv coffeeshopgelegenheid/snackbar etc. Dat 
het maatschappelijk belang voorop staat.  
In de buurtdorpen geen woningen in de kerk 
De kerken moeten, zeker aan de buitenkant, in ere worden gehouden 
Horeca, feesten 
Een kerk is een religieus gebouw. Ik vind het belangrijk dat de nieuwe bestemming van het gebouw niet in strijd is 
met de kerkelijke normen en waarden. 
Alles wat het karakter van de kerk tekort doet. Bijvoorbeeld een sportschool. 
 
  

Vraag 4: Mag of moet de gemeente bijdragen? 
Ja, mits ten goede aan hele dorpsgemeenschap             : 57% 
Is bespreekbaar mits tijdelijk                                               : 10% 
Alleen ambtelijke ondersteuning                                        : 26% 

Toelichting vraag 4 

door er dingen in te organiseren kan daar van ook geld in het laatje komen en dan kan de gemeente bij springen 
Afhankelijk van de invulling. Wanneer het een commerciële partij is, hoeft de gemeente niet bij te dragen. 
Wanneer het een maatschappelijke of culturele invulling is, dan zou het wel kunnen, dan is het immers van ons 
allen. 
Het moet wel binnen de perken blijven uiteraard, maar als een financiële bijdrage helpt om een goede invulling te 
realiseren dan zou ik daar geen moeite mee hebben. 

De katholieke kerk als instituut is al onverantwoord rijk. De gemeente moet daar niets aan toevoegen 
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In principe niet, maar als door financiële bijdrage wonen of maatschappelijke functie mogelijk is, is beperkte 
bijdrage bespreekbaar. NB ozb mag hierdoor niet verhoogd worden 
Voorkeur voor een nieuwe bestemming die zichzelf kan bedruipen, maar bij een groot maatschappelijk belang 
mag ook de gemeente best bijspringen. 

Gemeente coördineren 
Ik mis de keuze: GEEN gemeentelijke bijdrage, ook niet ambtelijk. (Waarom zo sturend in de mogelijkheden?) De 
kerkgemeenschap heeft voldoende middelen om dit zelf te bekostigen en bij een commerciële invulling moet die 
ruimte er ook zijn. 
Een vergoeding zou afhankelijk moeten zijn van de financiële draagkracht van het initiatief. Als bij voorbaat het 
initiatief niet financieel gezond kan blijven, zou de gemeente er geen geld in moeten steken 

Wat financiën betreft kan de kerk natuurlijk ook een rol spelen. 

Gemeente dient niet financieel bij te dragen. 

De gemeente hoeft niet bij te dragen 

Bij verkoop aan commerciële partijen geen bijdrage. Bij omvormen tot museum etc wel 

Mits het een cultureel en/of maatschappelijk doel dient. 
Ik vind als de gemeente weinig inspraak heeft men ook niet met geld over de brug moet komen. Kunnen wel 
andere investeerders doen. 
Als deze bijdrage leidt tot een stimulering of samenwerking met een woningbouw coöperatie zou de verkoop 
voor een symbolisch bedrag tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren 

Ligt aan de nieuwe functie 
Een financiële bijdrage lijkt mij gepast als het gebouw nog een functie vervult voor gemeenschap. Als het voor 
puur commerciële doeleinden ingezet wordt lijkt mij dit niet vanzelfsprekend. Als de gemeente bepaalde eisen 
stelt aan het behoud van de kerk lijkt het mij echter wel gepast hier financieel aan bij te dragen, dit moet van 
tevoren goed in kaart gebracht worden en meegenomen in de afspraken met de partij die de kerk gaat gebruiken. 
Het moet in mijn ogen gaan om een substantiële bijdrage voor het toekomstbestendig maken van de gebouwen, 
waarna een beheersstichting het zelf moet kunnen dragen, eventueel met financiële ondersteuning uit het dorp 
(Een jaarlijks bijdrage zoals nu de kerkbalans wordt geïnd) Wij horen in het dorp dat veel mensen niet meer willen 
betalen voor de kerk in Raalte, maar dan liever hun geld geven aan het behoud van de kerk in het eigen dorp. 
Men voelt zicht ook bestolen door de parochie. Er is veel geld in kas dat is opgebracht door de dorpelingen voor 
de eigen kerk, en dat geld verdwijnt nu in de zakken van de Kruisverheffing. Zo wordt het gevoeld. 

En de kerken (deels) openbaar toegankelijk blijven. 

Op het moment dat het gebruik wordt voor maatschappelijke doeleinden is hulp vanuit de gemeente wenselijk. 
en dat de gehele gemeenschap hier ook aan gaat bijdragen. Wellicht dat je in kerken kan vragen om sponsoren en 
dat deze bijv reclame voor hun bedrijf mogen maken op een groot tv scherm? een soort banner?  Maar maak de 
bedragen niet te gek! Want dat schrikt de ondernemer in deze tijd ook af. 
1 kerk, waar alle geloven samen kunnen komen zou mijn mening zijn. En dan de grote kerk op het kruispunt in het 
centrum laten staan. 
ik heb zelf geen geloofsovertuiging, maar vind dat de mensen die het (nog) wel hebben de keuze moeten krijgen 
om dan naar een kerk te kunnen gaan. 
Het zou fijn zijn als er iets komt voor de dorpsgemeenschap. Niet alleen Raalte, maar ook de omgeving (bijv. 
Luttenberg, Lemelerveld, Heino etc.). Momenteel staat de cultuurhuus er, maar ik heb het idee dat mijn 
leeftijdsgenoten (24) daar niet op af komen. Ik ken vrijwel niemand die naar het Cultuurhuus gaat. Om meer sfeer 
te creëren in het dorp en vertrouwen in elkaar te winnen als dorpsgenoten zou het leuk zijn als er iets komt voor 
iedereen en wat voor iedereen toegankelijk is. 
Ik denk dat de gemeente het los moet laten. Over het algemeen zijn burger initiatieven beter omdat zij mi, goed 
in staat zijn om met zeer fantasierijke oplossingen te komen. 
Mocht er een commercieel doeleinde voor komen mag er naar mijn mening best een bijdrage van de consument 
gevraagd worden. 
De gemeente Raalte mag in het maatschappelijk belang financieel helpen. Maar dan moet het wel een belang zijn 
voor alle inwoners (niet voor bijv alleen de minima) 
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Toelichting vraag 5: Betreft uw visie alle kerken, of een specifieke kerk.  
Alle kerken                            : 77% 
Alleen kerk in mijn dorp     : 13%  

Pauluskerk 

Paulus kerk in Raalte 

Raalte b.v Pauluskerk 

De Paulus kerk mag wat mij betreft gesloopt worden de rest niet. 
alle kerkgebouwen moeten behouden blijven , behalve de Pauluskerk die heeft mijn inziens geen karakteristieke  
waarde 
Het zou zonde zijn als men de kerk gebouwen zouden slopen dat hoort bij het dorp, met uitzondering van de 
Pauluskerk daar zou je een bioscoop kunnen realiseren.. 

Raalte 

Raalte 
In mijn beleving staat de Pauluskerk er anders voor dan de meeste 'dorpskerken' . Minder historie en geen 
aangrenzende begraafplaats. De belangen voor de gemeenschap liggen daarom mogelijk hoger bij deze 
dorpskerken. De plaatselijk belangen moeten daarom een belangrijke inbreng kunnen hebben bij de toekomst 
van hun kerk mochten ze dat wensen. Voor de Pauluskerk is een gezonde financiële exploitatie van groter belang. 

Raalte 
Mijn mening is gebaseerd op alle kerken en soortgelijke gebouwen, Vind dat er veel mooie monumentale 
gebouwen verdwijnen en zou liever zien dat deze worden behouden. Vind de kerk in Zwolle,  Assendorperstraat 
353 een heel mooi voorbeeld. De kerk word behouden in zijn glorie en toch bied deze plaats aan leuke senioren 
woningen . Men kan kerk ook verbouwen met wat men ooit in Deventer heeft gedaan met een kerk in de 
Smedenstraat. Daar heeft men een open verdieping in de kerk gemaakt  zodat je 2 verdiepingen kreeg . Hier 
ontstond toen wat men toen noemde ‘de Oosterse Bazaar’;  Kleine ondernemingen kregen / huurden een unit op 
1 van de verdiepingen , dit was toen speciaal voor Deventer Turken bedoeld maar vandaag de dag zouden 
startende ondernemers wellicht kansen zien om hun bedrijf kleinschalig zonder hoge kosten te starten. 

Heino 

Pauluskerk heeft geen waarde voor het aanzicht dus die mag wel plat 

Raalte 

Broekland 

Kerk Luttenberg heeft veel eigen vermogen, zou dus kunnen investeren in nieuwe functie kerk. 

De Pauluskerk in Raalte. 
Mijn mening betreft de kerk in mijn dorp Nieuw Heeten. Ik vind niet dat ik kan beslissen over andere buurtdorpen 
dat moeten de inwoners samen bepalen. 

Mariënheem 

Marienheem 
Ik vind dat de antwoorden die ik gegeven heb gelden voor alle kerken. Er zal neem ik aan wel verschillende 
invullingen gegeven worden aan de verschillende kerken in de verschillende dorpen. 

Heino 

Woningnood speelt overal een rol. Maar een plek om samen te komen is ook van groot belang 
Gebaseerd op de kerk in Broekland. Ik zit ook in een werkgroep die hiervoor in het leven geroepen is.  
Maar ik denk dat dezelfde problematiek in veel van de dorpen speelt. 

Heino 

Heeten 
Raalte. Ik vind dat men eigenlijk ook alleen maar kan spreken over de kerk in je eigen dorp. Elk dorp kan ook zijn 
eigen behoeftes hebben, waar ik niet over kan oordelen. 
Doordat er een groot aantal kerken vrijkomt, moet de gemeente zich financieel niet bemoeien met 
verbouwing/onderhoud e.d. 
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In Heeten. Kijkend naar de (toekomstige) groei van het dorp, dan kan de kerk verschillende functies vervullen. 
Alleen geen woonfunctie, dat is hoogstwaarschijnlijk financieel ook te duur. (Op den duur de woning van de 
pastoor laten slopen en hier een klein park met bomen en struiken creëren. Zodat de kerk en het trefpunt meer 
betrokken wordt bij het plein voor activiteiten.) 
Mijn kerk, daar waar ik altijd naar toe ga, sluit niet, maar heb wel banden met bijvoorbeeld de Marcellinus en 
Broekland. Voor zo'n gemeenschap is de kerk belangrijk ook als historie. Het is belangrijk dat daar een goede 
invulling aan gegeven wordt. 

kerken in Raalte. 

Heeten 

Pauluskerk in Raalte 

Kerk Broekland 

Wij hebben in gedachten al een complete invulling aan de Pauluskerk gegeven. Hopelijk lukt dit. 
Raalte. Er staan meerdere kerken, ik zou het verdelen. Het ligt aan de aantal hoeveel er vrijkomen. Maar mijn 
mening doet er niet alleen toe. Het gaat er ook om wat de gemeenschap wilt en in samenspraak een keuze daarin 
te maken. 

Pauluskerk 

Broekland 

Raalte 

Pauluskerk Raalte 

Raalte 
 

 

Verder. 


