Aan het college van B&W van Raalte

Betreft:

Schriftelijke vragen ex art 39 RvO
inzake toekomst kerkelijke gebouwen

Datum: 14-7-2020
Geachte voorzitter van het college,
Vorig jaar hebben wij een brief naar uw college gestuurd waarin wij hebben aangegeven dat wij van
mening zijn dat de gemeente in overleg met andere stakeholders een goede rol zou kunnen spelen
bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op religieuze erfgoederen. In uw reactie heeft u
aangegeven dat u het nut van deze rol inziet en dat u wilt beginnen met voorbereidende gesprekken
met verschillende partijen. Daarnaast heeft u in grote lijnen het proces voor het opstellen van een
kerkenvisie met ons gedeeld.
Nu heeft de parochie Heilig Kruis afgelopen week een bericht gepubliceerd met betrekking tot hun
kerkelijke gebouwen. In dit bericht heeft de parochie aangekondigd binnen enkele jaren, zes
kerkelijke gebouwen binnen de gemeente Raalte aan de Goddelijke Eredienst te onttrekken.
Ondanks dat we inzien dat een dergelijk besluit op termijn voorstelbaar is, zijn we geraakt door de
omvang en snelheid waarmee deze, voor velen belangrijke voorziening, uit onze kerkdorpen
verdwijnt. Veel kerkdorpen ontlenen haar bestaan aan de bouw van de kerk.
Met het verdwijnen van de kerkelijke functie wordt ook het voorzieningenniveau in onze gemeente
getroffen. Deze karakteristieke gemeentelijke monumenten vormen het hart van de kerkdorpen. Ze
vragen nu een nieuwe bestemming. Bij leegstand ligt verpaupering op de loer, hetgeen wij willen
voorkomen. Op de lange termijn zullen jongeren het rentmeesterschap voor deze gebouwen en haar
bestemming over moeten nemen. Om de kerkelijke gebouwen in de toekomst ook in goede staat
over te dragen aan de volgende generatie, zijn wij van mening dat hun mening belangrijk is voor een
duurzame oplossing.
De CDA-fractie heeft de volgende vragen:
1. Wat is de status van de voorbereidende gesprekken?
2. Is het college bereid om haar diensten aan te bieden aan de werkgroep van de parochie
Heilig Kruis om te zoeken naar een nieuwe bestemming van de kerken?
3. Is het college bereid, gelet op de impact van een herbestemming, overleggen op te pakken
met (vertegenwoordigers van) plaatselijke belangen en hen te betrekken bij mogelijke
herbestemming van de kerken?
4. Is het college bereid om het proces in een stroomversnelling te brengen zonder afbreuk te
doen aan de kwaliteit van het proces?
5. Voor een duurzaamheid van de oplossing lijkt draagvlak van jongeren belangrijk. Is het
college bereid ook aandacht te besteden aan de mening van jongeren in het proces?

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie
Elroy Elshof

