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Geachte heer Elshof,
U heeft ons een aantal vragen gesteld inzake de toekomst van kerkelijke gebouwen. Zoals per mail
van 24 juli 2020 is aangegeven heeft de beantwoording in verband met het zomerreces iets langer op
zich laten wachten. Hieronder gaan wij op uw vragen in.

1. “Wat is de status van de voorbereidende gesprekken?”
In totaal worden er negen verkennende gesprekken gevoerd. Naast de katholieke en protestantse
gemeenten betreft dat de Joodse gemeente, de moskee en de eigenaar van de voormalige synagoge.
Door de maatregelen rond het corona-virus is een aantal gesprekken niet doorgegaan. Vijf
gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, de overige gesprekken hopen wij in september te
voeren.
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”?
Wij zijn gestart met de eerste fase om te komen tot een kerkenvisie. Momenteel vinden de gesprekken
met de betreffende gemeenschappen plaats. Wij zien zeker een rol voor ons weggelegd bij de
zoektocht naar een nieuwe toekomst voor de kerkgebouwen. Na afronding van de gesprekken zullen
wij deze uitkomsten analyseren en nagaan welke rolinvulling passend is bij een vervolg voor ons als
gemeente.
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?”
We gaan de eerste fase, het voeren van de verkennende gesprekken, afronden en op basis daarvan
een eerste analyse maken. Bij het vervolg worden belangrijke stakeholders in de dorpen, waaronder
de plaatselijk belangen, betrokken.

4. “Is het college bereid om het proces in een stroomversnelling te brengen zonder afbreuk te doen
aan de kwaliteit van het proces?”
Gezamenlijk, met de kerkelijke gemeenschappen en de belangrijke stakeholders in de dorpen, kijken
we hoe we kunnen komen tot een eventuele herbestemming van de kerkgebouwen die leeg komen te
staan. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. De parochie Heilig Kruis volgt haar eigen planning ten
aanzien van het aan de eredienst onttrekken van de kerken. Deze beslissing ligt ook geheel bij het
parochiebestuur zelf. We zijn bereid om met de kerkelijke gemeenschappen na te gaan hoe we de
planning kunnen versnellen en aansluiten bij de planning van de parochie Heilig Kruis.
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?”
In het vervolgtraject, na de verkenning, krijgen jongeren zeker een rol. Hoe het hele proces er na de
verkenning uit gaat zien en op welke wijze de jongeren daarin een plek krijgen, gaan we gezamenlijk
bepalen.
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Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,
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