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De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 22 oktober
2020,
Kennis genomen hebbende van:



Het raadsvoorstel “Vaststellen aangescherpte visie gronden Urbanuskerk” en
bijbehorende stukken;
De bespreking van deze stukken in de commissie ruimte van 6 oktober 2020;

Constaterende dat:








RK parochie Amstelland een nieuw parochiegebouw wil bouwen op de gronden
rondom de Urbanuskerk;
De parochie heeft aangegeven dat vanwege het teruglopende aantal kerkgangers en
de hoge onderhoudskosten de huidige Urbanuskerk op termijn mogelijk de functie als
kerkgebouw voor de parochie zal verliezen, maar op dit moment niet duidelijk is
welke bestemming de Urbanuskerk in de toekomst gaat krijgen;
Het parochiegebouw mogelijk een deel van deze functie kan overnemen;
De bestemming van de kerk van invloed is op onder andere het woon- en
leefklimaat, de verkeerstromen en het parkeren in het gebied;
De parochie ook eigenaar is van het Gezellenhuis;
Er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de toekomst van het Gezellenhuis,
terwijl door achterstallig onderhoud dit monument in zeer slechte staat is;

Van mening zijde dat:




De bestemming van de kerk vanwege haar omvang en plaats in het gebied van
dusdanige invloed is op de planvorming van het gebied dat dit meegenomen moet
worden in een visie op het gebied;
Er pas goedkeuring gegeven kan worden aan de bouwplannen op de gronden
rondom de Urbanuskerk als duidelijk is:
1. Welke impact een toekomstige bestemming van de Urbanuskerk op het
gebied heeft
2. Hoe het onderhoud van dit rijksmonument zal worden bekostigd;
3. Hoe de eigenaar ervoor gaat zorgen dat het Gezellenhuis gerestaureerd gaat
worden;

Verzoekt het college om:







In overleg te treden met kerkbestuur en bisdom over de plannen die zij hebben met
het monumentale kerkgebouw, de pastorie en de restauratie/overdracht van het
Gezellenhuis;
De raad over de voortgang van deze besprekingen te informeren;
Geen gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen aan de raad zolang er geen
duidelijkheid is over de toekomstplannen van de RK parochie Amstelland met de
Urbanuskerk en het Gezellenhuis;
In dit proces niet alleen toekomst van de Urbanuskerk en het Gezellenhuis te
betrekken, maar ook te bewaken dat het onderhoud en conservering van de
monumentale panden gewaarborgd;

En gaat over tot de orde van de dag.
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