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ONDERZOEK

Kerken onder de loep
De toekomst en het behoud van religieuze gebouwen in Roermond en Weert
staat centraal in een gezamenlijk onderzoek van beide gemeenten. Ze krijgen
daarvoor 75.000 euro van het Rijk.
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Kerken lopen leeg en steeds vaker staan gemeenten aan de lat om deze vaak
monumentale gebouwen te behouden. Zo krijgen in Weert de St. Martinuskerk en de
Paterskerk geld van de gemeente voor onderhoud. Roermond tastte flink in de buidel
voor de kathedraal en de Munsterkerk.
„Veel kerken zitten in de problemen”, weet wethouder Ferdinand Pleyte van
Roermond. „Er is geen geld voor reparaties en onderhoud, laat staan voor het
energieneutraal maken van het gebouw. Vroeg of laat krijgen we daar ook als
gemeente mee te maken. Gehele of gedeeltelijke onttrekking aan eredienst dreigt,

gevolgd door neven- of herbestemming. Maar ook verval of zelfs sloop kan het gevolg
zijn. Dat treft de gemeenschap. Je merkt dat dan zo’n gebouw letterlijk en figuurlijk
een centrale plek inneemt, ondanks het afnemend kerkbezoek. Kerken hebben ook een
sociale en toeristische functie. En ze zijn bepalend voor het stadsgezicht.”
In Roermond worden de huidige situatie en positie van de zeventien monumentale
religieuze gebouwen onderzocht, waaronder een synagoge en een gereformeerde kerk.
Weert pakt het breder op en kijkt naar alle gebouwen die een religieuze functie
hebben, monument of niet. Daaronder zijn twintig gebedshuizen en zeven grote
kapellen.
„Kerken blijven gebouwen van bezinning en verbinding”, zegt wethouder Geert
Gabriëls van Weert. „Maar kerkbesturen kunnen ook aan de bak met nieuwe functies
en medegebruik door andere groepen. Bovendien zou je aan nieuwe doelgroepen
kunnen denken: Poolse arbeidsmigranten of statushouders bijvoorbeeld. Het bureau
dat wij en Roermond samen in de arm nemen, kan een aanzet geven tot een brede
dialoog. Het gaat namelijk praten met alle betrokkenen, zoals eigenaren, kerkbesturen
en organisaties. Verder gaan we in gesprek met het bisdom.”
Wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn van het onderzoek dat zeker een jaar gaat duren,
is voor Pleyte en Gabriëls nog koffiedikkijken. „Het gaat er vooral om dat we mensen
die bij religieuze gebouwen betrokken zijn bij elkaar brengen”, zeggen beide
bestuurders.
„Dat kan een aanzet zijn voor nieuwe, mooie dingen en samenwerking. We laten ons
verrassen.”

