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1. samenvatting
Tijdens de Kerkenraadsvergaderings van de Protestantse Gemeente te Venray e.o. op 2 september
en de hierop volgende Gemeentevergadering van 27 november 2008, is besloten een werkgroep in
te stellen om te onderzoeken of het zinvol zou zijn om het Protestantse Kerkje in Blitterswijck
''op afstand te plaatsen'' van de Protestantse Gemeente, door het gebouw onder te brengen in een
stichting die voor eigen inkomsten zou moeten zorgen. Hierdoor wordt de toekomst van het
kerkgebouw zeker gesteld, blijven de zomerdiensten gehandhaafd en wordt voorkomen, dat de
positie van het kerkje een rol gaat spelen bij mogelijke financiële discussies binnen de protestantse
gemeente.
De werkgroep is aan de slag gegaan, heeft vergelijkbare kerkgebouwen bezocht en heeft de
gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw onderzocht. Ook is nagegaan welke bouwkundige
maatregelen er in de komende 10 jaar nodig zijn.
De werkgroep constateert:
• dat externe financiering voor groot onderhoud noodzakelijk is om het kerkje in Blitterswijck
voor de kerkgemeenschap van Venray/Blitterswijck te behouden
• dat het kerkje alleen breder kan worden benut als een uitgebreid pakket van bouwkundige
maatregelen aan in- en exterieur wordt uitgevoerd
• dat er – naast het gebruik als kerkruimte – zeker zinvolle toepassingen bestaan, die zich
echter in de loop van de tijd verder moeten ontwikkelen
• dat er vanuit de lokale bevolking veel sympathie is voor het kerkje, maar aan ander gebruik
weinig concrete invulling kan worden gegeven
• het niet te verwachten is dat op korte termijn zodanige inkomsten gegenereerd kunnen
worden met het beheer van het kerkje, dat een Stichting zichzelf kan bedruipen
• dat er diverse fondsen zijn van waaruit financiering verkregen kan worden, mits een goed
plan voorhanden is.
• dat het wellicht mogelijk is om, door beroep te doen op externe financieringsbronnen, het
beheer van het kerkje vanuit de protestante gemeente ''kosten neutraal'' te houden, waardoor
er geen directe noodzaak bestaat, of het nut heeft om het kerkje in een Stichting onder te
brengen.
De werkgroep heeft een plan in hoofdlijnen opgesteld, dat na goedkeuring nader uitgewerkt moet
worden, waarna vastgesteld moet worden of de beoogde financiering te realiseren is. Worden de
gevraagde bedragen toegezegd, dan kan de kerkelijke gemeente zonder grote risico's het plan
uitvoeren. Worden de beoogde doelstellingen niet gehaald, dan kan het plan is deze vorm niet
worden uitgevoerd.
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2. inleiding
De Protestantse Gemeente te Venray e.o. is voortgekomen uit de Hervormde Gemeente te
Blitterswijck, waar een kleine 200 jaar geleden, onder protectie van het plaatselijke 'kasteel' een
protestantse kerkgebouw werd gebouwd. In het dorp Blitterswijck werd een pastorie gebouwd en
door de jaren heen hebben vele predikanten de kerk – en de kasteelheren – gediend. Door de ligging
aan de Maas en de nabijheid van de haven van Wanssum, was het kerkje een belangrijke
ontmoetingsplaats voor binnenschippers. In de oorlog werd het kasteel vernield en na de oorlog
verplaatste het kerkelijk leven zich naar het nabijgelegen Venray. Door de industrialisatie in de 60er en 70-er jaren vestigden zich veel jonge – doorgaans goed opgeleide protestanten – vanuit het
gehele land in het vrijwel volledig Rooms-Katholieke Venray. De protestantse kerk – formeel
hervormd, maar al snel in federatie de gereformeerden – werd een belangrijk ankerpunt voor deze
nieuwe Limburgers. In 1995 kon een eigen kerkgebouw in Venray worden aangekocht, dat het hart
werd van het gemeenteleven. Het kerkgebouwtje in Blitterswijck wordt voornamelijk in de zomer
gebruikt voor het houden van kerkdiensten ten behoeve van toeristen en een groep eigen
gemeenteleden.
In de 80-er jaren werd het kerkje in Blitterswijck, door de grote inzet van een aantal gemeenteleden
ingrijpend gerestaureerd, en is sindsdien in redelijke staat gehouden.
3. huidige situatie
De Protestantse Gemeente te Venray
De Protestantse Gemeente te Venray telt ca. 400 actieve leden. Een kerngroep van ca. 100 personen
is als vrijwilliger actief en is sterk betrokken. De overige leden komen met enige regelmaat bij
kerkdiensten of activiteiten. Net zoals elders in het land, verdwijnen jongeren vanaf ca. 15 jaar 'uit
beeld'. Door verhuizing vanuit het Westen va het land naar Noord-Limburg, vestigen zich af en toe
jonge gezinnen in Venray en omgeving. Door de sterke groei van de gemeente in de 70-er jaren
waren er verhoudingsgewijs relatief weinig ouderen. De laatste jaren is er echter ook in Venray
sprake van vergrijzing, en neemt het aantal actieve leden gestaag af. Dit heeft ook gevolgen voor de
financiële positie. Sinds 2007 heeft de gemeente daarom nog maar een 75% predikantsplaats.
Door het gestaag afnemende ledental zal de Protestantse Gemeente van Venray op termijn over te
weinig financiële middelen om de huidige twee kerkgebouwen in Venray en in Blitterswijck in
stand te houden. Met name het uitvoeren van groot onderhoud en het aanbrengen van functionele
verbeteringen worden een steeds groter probleem. De vernieuwing van de koffiekamer in het
Zonnelied was dan ook uitsluitend mogelijk dankzij een forse bijdragen vanuit externe fondsen.
Het kerkgebouw in Blitterswijck
Het karakteristieke kerkgebouwtje biedt plaats aan ca. 80 personen. Links en rechts van de kerk
staan houten stoelen in ca. 10 rijen van 4 stoelen. Deze stoelen zijn in de veertiger jaren vervaardigd
door de lokale timmerman. De stoelen staan opgesteld op een houten verhoging. De oorspronkelijke
– rijk gedecoreerde, en ca. 15 jaar geleden gerestaureerde- preekstoel is aan de zijkant van de kerk
opgesteld. Een in de 70-er jaren aangebrachte stenen verhoging doet dienst als liturgisch centrum.
De oorspronkelijke plavuizen zijn grotendeels met een rode loper bedekt.
Er is in de 70-er jaren elektrische verwarming aangebracht. Deze wordt – gezien de hoge
energiekosten – niet meer gebruikt. Twee jaar geleden is aansluiting verkregen op het gasnet.
Aan de achterzijde van de kerk is een consistorie, die tevens als 'opslagruimte' wordt gebruikt. In de
80-er jaren is in de tuin een nieuwe sanitaire ruimte gebouwd met een invaliden toilet en een
keukentje.
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De begraafplaats wordt sinds begin 70-er jaren niet meer gebruikt. Sommige graven worden nog
frequent door familieleden bezocht.
Het kerkgebouw is een rijksmonument1. De kerkklok heeft historische betekenis. Door de bijdrage
van Monumentenzorg tijdens de laatste restauratie heeft de kerkelijke gemeente zich verplicht het
gebouw in goede staat te houden. Binnen- en buitenzijde verkeren in een redelijke staat. Het
schilderwerk moet zowel binnen als buiten weer worden vernieuwd.
Tijdens het hoogwater van de Maas in 1993 heeft het kerkje onder water gestaan. De daardoor
ontstane schade is hersteld. Sindsdien beschermt een dijk het kerkgebouw voor hoogwater.
De vrije ligging in de uiterwaarden is daardoor verdwenen. Het in stand houden van het kerkje van
Blitterswijck levert de gemeente een dubbele last op:
• gedurende de zomermaanden worden per zondag 2 diensten gehouden: om 9.30 uur in
Venray (anders 10.00 uur) en om 11.00 uur in Blitterswijck. Dit vergt veel van de
voorganger en organist, doet een beroep op het terugladen aantal ambtsdragers en 'splijt' de
gemeente.
• Het hoogst noodzakelijke onderhoud van het kerkgebouw kost ca. € 5.000 per jaar, waarbij
er geen ruimte in de kerkelijke begroting (meer) is, om voor groot onderhoud te reserveren.
• Voor het onderhoud van de omliggende tuin en begraafplaats wordt enkele malen per jaar
een beroep gedaan op vrijwilligers uit de gemeente.
De keerzijde van dit alles is, dat de Protestantse Gemeente gedurende de zomermaanden jaarlijks
een groot aantal gasten ontvangt, die in de vakantieparken in de omgeving hun vakantie
doorbrengen. Gedurende de ca. 10 zomerdiensten bezoeken 60-70 personen de dienst, waarvan 40
toeristen. Omdat er in de wijde omgeving geen protestantse kerken aanwezig zijn (Venray 8 km,
Boxmeer ca. 20 km. en Venlo 18 km) is Blitterswijck een ontmoetingsplaats voor protestanten van
alle gezindten. Er is een 'vaste klantenkring' van gasten die elk jaar weer terug komen. De sfeervolle
ligging van het kerkgebouw geeft altijd een bijzondere sfeer.
De komende jaren dient groot onderhoud aan het kerkgebouw in Blitterswijck te worden verricht.
Om het kerkje ook in het winterseizoen (vanaf september tot mei) te kunnen gebruiken, dient
geïnvesteerd te worden in de aanleg van verwarming. Zowel voor groot onderhoud als voor de
aanleg van verwarming zijn onvoldoende eigen financieringsmiddelen beschikbaar.
Het gebouw en omgeving
Tijdens het hoogwater van de Maas in 1993 heeft het kerkje onder water gestaan. De daardoor
ontstane schade is hersteld. Sindsdien beschermt een dijkje het kerkgebouw voor hoogwater.
De vrije ligging in de uiterwaarden is daardoor verdwenen.
Sinds een jaar zijn tussen de op ca. 200 m gelegen dorpskern van Blitterswijck en het kerkgebouw
bouwwerkzaamheden gaande. De naast de kerk gelegen boerderij is gedeeltelijk gesloopt en wordt
omgevormd tot meerdere appartementen. Direct naast de kerk is een nieuw woonhuis met grote
schuur verrezen als woning van de oorspronkelijke eigenaar van de boerderij. Voorts is er tussen
onze kerk en de dorpskern nog een flinke bouwkavel beschikbaar gekomen.
Voordeel van deze bouwkundige activiteiten zijn:
• De verbinding naar de dorpskern wordt duidelijker, de kerk wordt beter zichtbaar en ''hoort
er nu bij''
• de straat wordt opgewaardeerd (riool en verlichting)
• de vervallen groenstrook tussen kerkgebouw en boerderij is gesaneerd.
1 Rijksmonumentnummer : 28434; Object-code: 5863AW-00009-01
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Nadelig is:
• de parkeergelegenheid neemt af
• het nieuwe woonhuis en de schuur/werkplaats belemmeren het vrije zicht op het kerkje
enigszins
het kerkje en de lokale bevolking
De inwoners van Blitterswijck kennen de 'hervormde kerk'. Zelden hebben zij echter het
kerkgebouw aan de binnenzijde gezien. Dit komt door de enigszins gesloten opstelling van
protestantse zijde, en het feit dat de overwegende Rooms-Katholieke Blitterswijckers beschikken
over twee eigen kerkgebouwen: de karakteristieke dorpskerk (ca. 200 m afstand) en een op ca. 500
m. gelegen kapel. De laatste wordt o.a. gebruikt voor het opbaren van gemeenteleden bij overlijden.
In Blitterswijck zijn slechts enkele protestante gemeenteleden woonachtig.
Daarnaast beschikt de dorpsgemeente nog over een gemeenschapshuis (op ca. 150 m. afstand van
ons kerkgebouw).
de positie van het kerkje binnen de Protestantse Gemeente
Onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Venray e.o. wordt verschillend gedacht
over het kerkgebouw in Blitterswijck. Enkele voorbeelden:
• een warm gevoel voor het pittoreske kerkgebouw
• in de zomer gaan we uitsluitend naar Blitterswijck
• als je naar Blitterswijck gaat, laat je de gemeenteleden in Venray in de steek
• als we geen kerkje in Blitterswijck hadden, was het zomers niet zo leeg in Venray
• het geld voor Blitterswijck kunnen we beter in Venray investeren.
• Het houden van dubbele kerkdiensten vraagt extra inzet van de gemeente en voorganger
• als we Blitterswijck sluiten komen de toeristen vanzelf naar Venray
• Blitterswijck zou veel vaker gebruikt moeten worden.
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4. Onderzoek werkgroep
In de kerkenraadsvergadering van 2 september 2008 is een discussiestuk vanuit het College van
Kerkrentmeesters (zie bijlage 1) besproken. Besloten is hier, om de vraag ten aanzien van het
mogelijk verzelfstandigen van het kerkgebouwtje voor te leggen aan de gemeente. Tijdens de
gemeentevergadering van 27 november 2008 werd het voorstel voor het instellen van een
werkgroep breed gedragen, en diverse vrijwilligers meldden zich spontaan aan.
De werkgroep bestond uit:
• Adie Steen
• Walter Buth
• Wim van Maaren
• Johan Koster
• Dick van der Ben
• Roel Baas
De werkgroep is een aan malen bijeen geweest en heeft in verschillende samenstellingen zowel
telefonisch als door werkbezoeken de nodige informatie verzameld.
Uitgangspunt voor het kunnen 'verzelfstandigen' van het kerkgebouw is het vergroten van het
gebruik van het kerkgebouw. Om een investering te rechtvaardigen zou het gebouw ook buiten de
zomerdiensten benut moeten kunnen worden.
Rode draad tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep was dan ook de inventarisatie van
gebruiksmogelijkheden (zie bijlage 5). Tijdens de eerste bijeenkomst werd gestart met een
'brainstorming' waarbij vele gebruiksmogelijkheden de revue passeerden. Vervolgens is gestart met
het verzamelen van informatie.
5. Bevindingen
Gaandeweg werd het duidelijk, dat:
• het gebouw in de huidige staat (o.a. onverwarmd) nauwelijks geschikt is voor ander gebruik
• het kerkje na bouwkundige aanpassing voor diverse doeleinden geschikt is; naast
kerkdiensten kan gedacht worden aan herdenkingsbijeenkomsten, trouwerijen, lezingen,
recepties, muziekuitvoeringen etc. (zie bijlage 5). Verschillende partijen hebben reeds
belangstelling getoond voor incidenteel gebruik.
• er in de omgeving veel ruimte beschikbaar voor culturele en niet-kerkelijke bijeenkomsten;
zo zijn er voor kleinschalige culturele bijeenkomsten de kerkjes in Holthees en
Vierlingsbeek, voor religieus getinte activiteiten de diverse kerkgebouwen en kapellen, en
voor lokale activiteiten de diverse dorpshuizen; er is dus geen 'gat in de markt'
• dat een continue aanbod van activiteiten in een kerkje alleen van de grond komt als er een
grote actieve werkgroep is, die activiteiten en bijeenkomsten ontwikkelt; betrokkenheid van
lokale personen is hiervoor randvoorwaarde
• dat het organiseren van activiteiten niet zonder risico is en dat daarmee de inkomsten door
het jaar bescheiden zijn
• het op korte termijn ondenkbaar is om zoveel inkomsten te verkrijgen met het organiseren
van activiteiten, dat uit de inkomsten de beheerskosten en afschrijvingskosten ten behoeve
van een verbouwing gedragen kunnen worden.
Op de oorspronkelijke vraag ''is het mogelijk om het kerkgebouw onder te brengen in een aparte
Stichting die – op afstand van de kerk – zorgdraag voor beheer en instandhouding van het
kerkgebouw'' kan het volgende antwoord worden gegeven:
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•

•

een model waarop op korte termijn door het verhuur van het gebouw voldoende inkomsten
worden verkregen om het gebouw te verbouwen en in stand te houden lijkt niet haalbaar;
voor de financiering van een verbouwing en (een deel van) de exploitatiekosten zullen
externe fondsen benaderd moeten worden
of de Stichtingsvorm noodzakelijk of gewenst is, is op dit moment niet duidelijk. Een
afweging van voor- en nadelen is opgenomen in hoofdstuk 8.

6. Doelstelling – aangepast
Om niet zonder nader voorstel bij de gemeente terug te komen, heeft de werkgroep de
oorspronkelijke vraagstelling als volgt aangepast:
Is het mogelijk een zodanig plan te ontwikkelen dat het kerkje de komende 10 jaar in stand kan
worden gehouden zonder dat er een (extra) beroep gedaan moet worden op de financiële middelen
van de kerkelijke gemeente Venray.
Gedurende deze 10 jaar willen we dat:
• de kerkdiensten in de zomer ten behoeve van toeristen worden voortgezet
• naast de zomerdiensten ook enkele andere kerkelijke activiteiten gedurende het jaar in
Blitterswijck plaats (kunnen) vinden (vesper, vorming en toerusting)
• nieuwe gebruiksmogelijkheden worden ontwikkeld (muziekuitvoeringen, huwelijk en
begrafenis etc.) die een bijdrage leveren aan de beheerskosten
• de banden met de lokale dorpsgemeenschap worden vergroot.
Om dit doel te bereiken is het niet noodzakelijk dat het kerkje eigendom blijft van de kerkelijke
gemeente. Zo is de gemeente Vierlingsbeek destijds eigenaar geworden van het Hervormde
Kerkgebouw in Vierlingsbeek. De gemeente verhuurt het gebouw ''om niet'' aan een Stichting die
voor exploitatie zorgt. De Stichting is niet verantwoordelijk voor (groot) onderhoud.
Een dergelijke optie kon gedurende de onderzoeksperiode echter niet besproken worden, omdat de
gemeente Meerlo-Wanssum, waarvan Blitterswijck deel uit maakt, in een herverdelingsproces
bevindt, en vanaf 2010 onderdeel zal zijn van de Gemeente Venray. Of burgelijke overheden in het
kerkgebouw zullen investeringen is zowel wat betreft het te verwachten ruimte aanbod van
historische religieuze gebouwen én de decentrale liggen van het kerkgebouw echter zeer de vraag.
In kerkelijke kring zijn op dit moment ook geen partijen bekend, die belangstelling hebben om
kerkgebouwen over te nemen en deze beschikbaar te houden voor kerkdiensten.
Voor het vervolg van het te ontwikkelen plan wordt dan ook uitgegaan van de variant waarbij het
kerkgebouw de komende 10 jaar eigendom blijft van de Protestantse Gemeente Venray e.a., zonder
dat de financiële druk op de kerkelijke gemeente toeneemt.
Randvoorwaarde voor het plan is, dat voldoende financiële middelen verworven kunnen worden om
het kerkje ingrijpend op te knappen. Omdat de beheerskosten – o.a. door het aanleggen van
verwarming – alleen maar toe zullen nemen, zullen ook externe inkomsten voor beheer en
onderhoud gevonden moeten worden.
Na deze 10 jaar zou desgewenst een verzelfstandiging van het gebouw tot de mogelijkheden moeten
horen, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is om het kerkje ook op lange termijn voor het houden
van protestantse kerkdiensten te behouden.
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7. Bouwkundige maatregelen
a. interieur-vloer
Om naast kerkdiensten ook andere activiteiten te kunnen organiseren, is een aangepaste indeling
van stoelen een vereiste. Door de starre opstelling op de 2 verhoogde houten delen, zijn de
mogelijkheden op dit moment sterk beperkt. Een vlakke vloer vergroot de gebruiksmogelijkheden
aanzienlijk.
Daarbij zijn er twee mogelijkheden:
A. Het verwijderen van de houten opstanden en het ''bestraten'' van de vrijkomende delen met
bijpassende antieke plavuizen.
B. Het aanbrengen van een verhoogde vlakke (houten) vloer in het gehele kerkgebouw. Nadeel
is, dat daardoor de oude plavuizen aan het gezicht worden onttrokken. Voordeel is, dat dit
mogelijk gecombineerd kan worden met vloerverwarming.
b. interieur-verwarming
Grootste beperking in het gebruik is het ontbreken van verwarming. Hierdoor kunnen slechts van
juni tot en met augustus activiteiten worden uitgevoerd en moet het kerkgebouw in de
tussenliggende periode vrijwel worden ontruimd. Dit levert veel werk op en is ook voor de
bouwkundige constructie niet positief. Een continue basis-verwarming -waardoor minder vocht in
het gebouw wordt opgeslagen – zou het totale onderhoud terugdringen.
Luchtverwarming lijkt aantrekkelijk, maar is ons door andere gebruikers in soortelijke gebouwen
sterk ontraden vanwege de geluidsoverlast. Daarvoor hebben wij de voorkeur voor traditionele
centrale verwarming, waarbij voor een combinatie van vloerverwarming en radiatoren/convectoren
onder de ramen wordt gekozen. Door dit te combineren met de onder a. genoemde vloer, kan dit
met beperkte bouwkundige maatregelen plaatsvinden. De CV-ketel kan in de consistorie – in de
directe nabijheid van de gasaansluiting – worden geplaatst. Wel moet, buiten de zomer, gerekend
worden met ca. € 400 / maand energiekosten.
c. deur en tochtsluis en blusmiddelen en brandveiligheid
De dubbele buitendeur gaat op dit moment naar binnen open en sluit nauwelijks. Uit oogpunt van
brandveiligheid en het beperken van warmteverlies is het wenselijk om de deuren naar buiten te
laten opengaan. Aan de binnenzijde van de deur kan dan een tochtsluis worden gecreëerd (zie
aanbevelingen in bijlage 2), waardoor het verlies aan warmte aanzienlijk kan worden teruggebracht.
d. exterieur – bestrating
De bestrating rond het kerkgebouw is beschadigd, de bestrating is verzakt en door de
bouwwerkzaamheden beschadigd. Het is wenselijk om de gehele bestrating te herstellen en beperkt
op te hogen, waardoor de afwatering richting straat wordt hersteld.
e. schilder- en pleisterwerk binnen en buiten
De kozijnen zijn zowel binnen als buiten 5 jaar geleden geschilderd en zijn inmiddels weer toe aan
onderhoud. Het pleisterwerk aan de binnenzijde bladdert en verdient onderhoud. Wellicht is het
verstandig, dit uit te stellen totdat verwarming is aangelegd en het gebouw gedurende tenminste één
winter is verwarmd.
De gepleisterde rand aan de buitenzijde moet – voordat straatwerk plaatsvindt – gerepareerd
worden.
Klokkenstoel, dak en voegwerk verkeren in goede staat.
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f. elektrische installatie en buitenverlichting
De elektrische installatie is oud, en zal tenminste gedeelte vervangen dienen te worden. Doordat het
kerkgebouw ook gedurende het donker zal worden gebruikt, is deugdelijke buitenverlichting
rondom het gebouw een vereiste.
g. interieur
Met het oog op de nieuwe gebruiksmogelijkheden zullen nieuwe stoelen met eventueel bijpassende
tafels aangeschaft dienen te worden. Er zal ongetwijfeld ook een ''tweedehands markt'' hiervoor
bestaan.
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8. organisatorische en bestuurlijke maatregelen
Het kerkgebouw ressorteert – als onderdeel van de Protestantse Gemeente Venray – onder het
College van Kerkrentmeester. Gezien het bijzondere karakter van het kerkje én het (uiteindelijke)
doel om de (financiële) betrokkenheid van de kerkelijke gemeente te beperken, is het zinvol voor
''Blitterswijck'' een aparte werkgroep op te richten. Een beschrijving van taken van deze werkgroep
is opgenomen in hoofdstuk 10.
De planontwikkeling en uitvoering van plannen kan vanuit de kerkelijke gemeente plaatsvinden.
Ook is uitgebreid gesproken over het onderbrengen van een kerkje in een afzonderlijke Stichting,
op afstand van de kerk. In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen kort beschreven:
In eigendom en beheer van
kerkelijke gemeente

In eigendom en beheer van
Stichting

Initiële kosten en inspanning

Geen veranderingen nodig.

Notariële kosten en mogelijk
eenmalige 'bruidschat' van
kerkelijke gemeente aan
Stichting.

Verkrijgen subsidies

Mogelijk handicap bij 'wereldse' Mogelijk voordeel bij
fondsen
subsidiewerving

Bemensing
werkgroep/bestuur

Toetreding tot werkgroep
'laagdrempelig'

Bestuursleden nodig die
verantwoording dragen.
Eenvoudiger voor lokale en/of
niet-kerkelijke deelnemers

Druk op bestaande kerkelijke Uitsluitend gemeenteleden
organisatie

Voor een belangrijke deel
gemeenteleden

Risico's voor kerkelijke
gemeente

Groter, hoewel gemakkelijker
meer bescheiden varianten
kunnen worden uitgevoerd.

Klein, hoewel 'moreel' nauw
betrokken

Controle vanuit kerkelijke
gemeente

Volledig

Kan via Statuten worden
geregeld.

Voorkeur van werkgroep:
Pragmatisch benaderen: starten vanuit kerkelijke gemeente; als blijkt dat Stichtingsvorm duidelijke
voordelen heeft (bijv. voor het verkrijgen van subsidies) dan als nog voor Stichtingsvorm kiezen.
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9. begroting en financiering
In onderstaande tabel is een eerste opzet gemaakt voor jaarlijkse inkomsten en uitgaven:
Inkomsten

Uitgaven

regulier

uitgangscollectes

€ 800,00

Verwarming, water,
gas

€ 4.000,00

incidenteel

Inkomsten
nevenactiviteiten

Van € 500
in jaar 1 tot €
2.000 in jaar
10

Onroerend goed
belasting e.a.

€ 1.000,00

Bijdrage gemeente
Venray

€ 1.000,00

Klein onderhoud

€ 1.500,00

Bijdrage
Monumentenzorg

€ 1.700,00

Bureaukosten

€ 500,00

Maatschappij voor
Welstand / landelijke
kerk t.b.v. Van
Kerkdiensten t.b.v.
toeristen

€ 1.000,00

Stichting Vrienden van € 500,00
Blitterswijck
Strucureel /
jaarlijks
Eenmalig

€ 5.500,00 tot
€ 7.000,00
Investeringskosten
verbouwing

€ 95.000,00

€ 7.000,00
Eenmalige externe
bijdragen

90% =
€ 85.000,00

Maximale eigen
bijdrage

10% =
€ 10.000,00 2

2 Als 90% van de investering door externen wordt gefinancierd, dan blijven er nog ca. € 10.000,-- investeringskosten te
dekken door de kerk. Exclusief rente bedragen de jaarlijkse afschrijvingslasten ca. € 1.000,-- gedurende 10 jaar. Dit
bedrag kan opgenomen worden in de begroting.
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Een raming voor de eenmalige verbouwingskosten:
a.
b.
c.
d.
e.
e.
f.
f.
g.

Aanpassing vloer
CV
Tochtsluis + buitendeur
straatwerk/ophogen
stuc- en schilderwerk binnen
stuc- en schilderwerk buiten
elektrische installatie
interieur
onvoorzien

10.000
12.000
10.000
15.000
15.000
10.000
12.000
5.000
6.000
95.000

NB. Geen bedragen zijn opgenomen voor het aanleggen van parkeerplaatsen, omdat hiervoor op
eigen terrein geen mogelijkheden zijn. Het realiseren van extra parkeerplaatsen in de nabijheid
vergroot de gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw.
Fondsen waarop voor een eenmalig bijdrage een beroep kan worden gedaan:
• Monumentenzorg (€ 1.700 per jaar)
• Maatschappij voor Welstand: in augustus 2008 heeft de directeur van de Maatschappij voor
Welstand, de heer Michiel van Alphen, een bezoek gebracht aan het kerkgebouw. Naar zijn
mening zou voor zover eenmalige kosten als de daarop volgende instandhouding, een
beroep gedaan kunnen worden op de Maatschappij voor Welstand. Met namen het
aanbieden van zomerdiensten zou aansluiten bij de doelstellingen. Een bijdrage zou
mogelijk kunne oplopen tot 50% van de totale begroting.
• Provincie Limburg
• andere nationale of lokale financiering
Mogelijkheden voor structurele inkomsten:
• Fanclub Vrienden van Blitterswijck
• bijeenkomsten als begrafenis, huwelijk e.a.
• Monumentenzorg (schilderwerk)
• burgerlijke gemeente?
• Collectes kerkdiensten (ca. € 800)
• eenmalige actie ('Bruidschat Blitterswijck')
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10. Taken nieuwe werkgroep
Voor de verdere uitvoering en realisatie van de voorgestelde plannen is een nieuwe werkgroep
nodig. Deze werkgroep zal samengesteld moeten worden met personen van diverse achtergrond, de
met enthousiasme en deskundigheid de volgende activiteiten kunnen uitvoeren:
a. Het verwerven van voldoende financiering
Aan de start van het project ligt de nadruk op het verwerven van voldoende financiële middelen.
Hiervoor zullen zowel kerkelijke als culturele (goede doelen stichtingen worden benaderd.
Daarnaast zal ook een beroep worden gedaan op de burgerlijke overheid (Provincie, Gemeente,
Monumentenzorg). Hiervoor is een kleine geroutineerde werkgroep nodig met een duidelijke
binding naar het College van Kerkrentmeesters.
b. Voorbereiding en uitvoering van de verbouwing
Voor het voorbereiden van de verbouwing en de begeleiding van de uitvoering, zal een beroep
gedaan worden op personen met specifieke kennis en ervaring.
Aan de orde komen o.a.:
• het opstellen van een programma van eisen
• indien nodig: laten maken van tekeningen
• het aanvragen en beoordelen van offertes
• het opstellen van een (conservatief) exploitatieplan
• het begeleiden van de uitvoering en het organiseren van vrijwilligerswerk
Het definitieve plan zal aangepast moeten worden op de beschikbare middelen.
c. de exploitatie en het beheer van het kerkgebouw
Voor de exploitatie en het het beheer van het gebouw worden 2 fasen onderscheiden:
• de fase vanaf heden tot aan de verbouwing: de beheerstaken zullen over meerdere
gemeenteleden verdeeld dienen te worden; wellicht opsplitsen in:
• interieur
• tuin en omgeving
• technisch beheer (werkgroep Gebouwen?)
• kosterschap, sleutelbeheer
• de fase vanaf de verbouwing: hiervoor zal een brede werkgroep samengesteld moeten
worden. Hierbij moet nadrukkelijk ook gezocht worden naar personen uit de lokale
gemeenschap. Een beheerder/sleutelbewaarder die in de buurt van het kerkgebouw woont is
daarbij van grote waarde. Eenmaal per jaar wordt aan het College van Kerkrentmeesters
gerapporteerd en wordt een plan voor het komende jaar goedgekeurd.
d. het opbouwen en onderhouden van contacten met de Dorpsraad en de lokale verenigingen
Hiervoor zijn één of twee vrijwilligers nodig.
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Nieuwe kansen voor het kerkje in Blitterswijck
bevindingen architect
bezoek Koningskerk
bezoek Kapel Holthees
inventarisatie mogelijkheden
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bijlage 1
Bijlage bij punt 9 van de Kerkenraadsvergadering van 2 september 2008

Nieuwe kansen voor het kerkje in Blitterswijck
Ons kerkgebouw in Blitterswijck vervult – na 180 jaren trouwe dienst – nog altijd een belangrijke rol
als zomerkerkje voor toeristen. Ook dit jaar waren er weer bezoekers vanuit het hele land. Doordat
het toerisme in onze regio nog altijd groeit, zal – ook al neemt het totale kerkbezoek af – de
behoefte om in de zomer een Protestantse Kerk te bezoeken blijven bestaan.
Het is voor onze gemeente de uitdaging om in de zomer kerkdiensten te blijven aanbieden.
Maar....dan zal het gebouw wel in goede staat moeten blijven, moet er worden gepoetst en de tuin
worden onderhouden. En dat kost veel capaciteit van vrijwilligers en af en ook het nodige geld.
Doordat er naast het kerkje wordt gebouwd, ontstaan er nieuwe kansen: het komt veel beter in het
zicht en het komt als het ware dichter bij het dorp te liggen. Maar er zal ook weer het nodige
gedaan moeten worden: de bestrating moet worden hersteld, de tuin deels opnieuw ingericht en
ook het interieur vraagt weer om een flinke opknapbeurt. Ondanks alle eerdere inspanningen komt
het steeds weer terug.
Vraag: hoe ga je – als kleine(r wordende) gemeente - verstandig om met een historisch gebouw?
Deze vraag is onlangs door het College van Kerkrentmeesters voorgelegd aan de heer Michiel van
Alphen, directeur van de Maatschappij van Welstand.
Conclusie van het gesprek: er zijn de nodige fondsen, waaronder Welstand, van waaruit geld te
krijgen is voor onderhoud én exploitatie van het kerkgebouw. Voorwaarde is dan wel dat er een
lange termijn (10 jaar) visie bestaat hoe met het kerkje omgegaan wordt. Hoe intensiever het dan
gebruikt wordt (hoeft niet alleen als kerk), des te gemakkelijker er steun kan worden verkregen.
Het onderbrengen van het kerkgebouw in een aparte stichting kan dan aantrekkelijk of zelfs
voorwaarde zijn.
Effecten van het onderbrengen van het kerkgebouw in een stichting:
• De kerk wordt huurder en er kan in een contract voor onbepaalde tijd worden vastgelegd
dat onze gemeente het gebouw jaarlijks voor tenminste 10 kerkdiensten ''huurt''.
Huurbedrag kan de uitgangscollecte zijn.
• Een Stichtingsbestuur kan worden gevormd waarin naast leden die door onze Kerkenraad
worden voorgedragen ook leden ''van buiten'' (bijv. de Dorpsraad Blitterswijck) zitting
krijgen; dit vergroot het lokale draagvlak.
• Er kunnen ''niet-kerkelijke'' activiteiten worden georganiseerd en er kunnen ''niet-kerkelijke''
vrijwilligers worden aangetrokken.
• Door een bredere doelstelling te hebben en meer activiteiten te organiseren is een
investering in bijv. verwarming beter rendabel; dit biedt ook voor onze gemeente nieuwe
kansen.
Enkele voor- en nadelen:
• het kerkgebouw is na lange tijd geen eigendom meer van onze gemeente;
• de Stichting zal zelf voor gelden moeten zorgen; de exploitatielasten van het kerkgebouw
hebben geen invloed meer op de financiële positie van onze gemeente;
• voor de Stichting zijn ook vrijwilligers nodig vanuit onze gemeente; die kunnen in die tijd
geen ander kerkenwerk doen.
Voorstel voor aanpak:
• zoek 2-3 gemeenteleden die positief staan tegenover het idee en vraag hen om het plan
verder uit te werken (mochten deze niet te vinden zijn, dan gaat het niet door!)
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•
•

nodig hen in een eerstvolgende gemeenteavond uit om de gemeente te overtuigen
laat de gemeenteleden een weloverwogen uitspraak doen, waarna de kerkenraad ''de
gemeente gehoord hebbende'' een besluit kan nemen.

Roel Baas, 30 augustus 2008
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Bijlage 2
Bevindingen Wim van Maaren (lid Werkgroep) en Marco de Zeeuw (architect)
begin juli 2009
Vloer in de kerk
Onder de houten vloeren in de kerk liggen geen plavuizen. Er ligt een niet decoratieve vloer. Dit is
slecht zichtbaar of het over het hele oppervlak ligt, vanwege beperkte mogelijkheid tot zichtbaar
maken.
Centrale verwarming
Aanleg van centrale verwarming is goed mogelijk. De leidingen kunnen wellicht onder de houten
vloer aangelegd worden of anders er net boven. Radiatoren kunnen onder de ramen worden
geplaatst. Het is mogelijk radiatoren onder de ramen naast de voordeur aan te brengen. Dan kunnen
deze wellicht onder de volgende ramen vervallen. Een verwarmingsspecialist dient hier uitsluitsel
over te geven. Dit bespaart enkele zitplaatsen.
In de winter zal het pand uiteraard vorstvrij gehouden moeten worden. Dat draagt ook bij tot de
duurzaamheid van het pand. Wel dient er aandacht te komen voor een goede condensafvoer onder
de enkelglas ramen.
Tochtsluis bij ingang
Geadviseerd wordt een tochtsluis aan te brengen bij de ingang, opdat niet te veel warmte verloren
gaat door deze deuren. Bij voorbeeld een veloursgordijn (mooi blauw of rood), opgehangen aan een
(sterke) ijzeren beugel. Deze oplossing bespaart ruimte en sluit decoratief mooi aan bij de totale
ruimte. Waarschijnlijk gaan er dan slechts twee zitplaatsen verloren.
Verhoging grond door buurman
Elke ophoging van het kerkterrein wordt door hem afgeraden. Veel charme van het pand gaat
hierdoor verloren. Ook heeft een ophoging van het terrein een negatief effect op het vocht in de
muren. Verder zal volgens hem de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen verhoging van het
terrein toestaan.
Mijn neef adviseert een ambtenaar van Bouw- en woningtoezicht ter plaatse uit te nodigen en met
hem/haar te overleggen op welke wijze het waterafvoerprobleem voor de kerk opgelost kan worden.
Een door de buurman aan te leggen muurtje of wand is een oplossing. Ook kan dan de visie van de
gemeente over het ophogen opgevraagd worden.
De aanleg van een mooie heg en beplanting is aan te bevelen. Bij voorkeur een gebiedseigen
haagsoort, zoals een beukenhaag of haagliguster, geen coniferen.
Kozijnen
De onderdorpels zijn slecht. Verdere inspectie van de kozijnen en de toestand van het verfwerk is
niet door hem verricht. (reeds te donker om een ladder op te zoeken).
De gaatjes in het kozijn voor condensafvoer kunnen doorgeblazen/opengewerkt worden. Deze zitten
verstopt. Het is noodzakelijk deze weer te openen, zeker wanneer verwarming wordt toegepast.
Elektrische leidingen
Hij adviseert terughoudend te zijn met het vervangen van elektrische leidingen. De
kwaliteitsverbetering weegt waarschijnlijk niet op tegen de te maken kosten. Hij vraagt zich af of de
verlichting in het plafond wel zo past bij de uitstraling van een monumentenpand. Toch adviseert hij
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deze niet te vervangen vanwege de hoge vervangingskosten en de geringe winst in uitstraling en
verbetering van verlichting.
Binnenschilderwerk
Ondanks de schemering kon hij vaststellen dat na het opknapwerk intern aandacht geschonken dient
te worden aan het schilderwerk. Hij adviseert andere verf te gebruiken. Veel schades komen voort
vanuit de beperkte wijze, waarop vocht uit kan treden en zoutuitbloei mede hierdoor optreedt. Het is
te adviseren een dampopen verft te gebruiken, waardoor afsluiting van de ruimte tussen verf en
stucwerk/steen niet meer optreedt. Wanneer verwarming wordt toegepast is wellicht een licht
andere overweging aan de orde (een eventuele ophoging van het terrein is door extra
vochtoptrekking daarom ook al sterk af te raden).
Optie gebruik maken van een subsidieregeling voor het schilderwerk
Een optie is om ook een bijdrage te vragen voor het schilderwerk bij de aanvraag van een
restauratiesubsidie voor onderhoud (BRIM).
Hierna adviseert hij te opteren voor een jaarlijkse bijdrage van het schilderwerk voor een periode
van 10 jaren. Er dient dan een plan voor 10 jaar opgesteld te worden met een aantal eisen voor
indiening (tekeningen, plan, dekkingsverantwoording, fotowerk enz.). Van de kosten, welke als
subsidiabel worden aangemerkt, wordt 65% gesubsidieerd. Jaarlijks wordt dan 1/10e van het bedrag
uitgekeerd. Als deze jaarlijkse bijdrage gespaard wordt is er geld voor de schilderskosten. De
overige 35% zouden dan uit fondsen moeten komen.
Voorbeeld subsidieaanvraag:
Om de drie jaar bedragen de kosten van het buitenschilderwerk
€ 3.500,-Om de drie jaar bedragen de kosten van het binnenschilderwerk
€ 2.500,-Aan het einde van de periode bedragen de schilderkosten
€ 9.000,-Totale schilderkosten
€ 15.000,-Indien 65% subsidie gegeven wordt kan jaarlijks een bijdrage ontvangen worden van ca. € 1.700,--.
Totaal over 10 jaar is dit € 17.000,--.
Met dit bedrag kunnen de schilderkosten wellicht grotendeels worden bestreden voor het jaarlijkse
onderhoud. Let op: er dient achteraf wel verantwoording worden afgelegd middels te overleggen
facturen.
Wel dient een inhaalslag gemaakt te worden voor achterstallig onderhoud. De opstelling als eerder
door de commissie gemaakt is hiervoor richtinggevend met inachtneming van adviezen. De
Rijksdienst heeft hier ook mogelijkheden toe, maar in hoeverre voor dit project hiervan gebruik
gemaakt kan worden is (nog) niet helder. Wellicht kunnen andere fondsen hierin een bijdrage
leveren.
Een onderzoek naar deze mogelijkheid is aan te bevelen.
Toegankelijkheid
De waterafvoer op het terrein verdient aandacht. Ten tijde van het bezoek was er juist een grote
regenbui geweest, waardoor wellicht de opname niet helemaal representatief was. Maar het
tegelwerk was overspoeld met aarde en daardoor heel glad. Tevens is goed te zien, dat paden
aflopen richting het kerkje. Het is verstandig, wellicht met de aanpak van de grondkering, om hier
aandacht aan te besteden. Dit zou eenvoudig kunnen door een licht ander afschot van tegelwerken,
maar ook door plaatsing van een of meerdere afvoerputten.
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Bijlage 3
Bezoek aan Koningskerkje te Vierlingsbeek (13-05-2009)
Ontvangst: mevr. Kristianne Tummers (voorzitter stichting)

Eind jaren ‘90 moest het Koningskerkje nodig een grondige opknapbeurt hebben. Na de grote
restauratie van 1948 en de vervanging van het leiendak in de jaren ‘60, was er ruim 30 jaar lang
binnen en buiten aan het kerkgebouw niet veel meer veranderd. Na een paar mislukte
restauratiepogingen kwam de “Stichting tot restauratie van het gebouw van de Hervormde Kerk te
Vierlingsbeek” met een optie.
De Hervormde Gemeente verkocht het gebouw voor een symbolisch bedrag van fl. 1,– aan de
toenmalige gemeente Vierlingsbeek met de verplichting het kerkje op te knappen en zorg te dragen
voor een passende functie.
In het voorjaar van 1998 werd de restauratie voltooid, waarna de gemeente Boxmeer de dorpsraad
van Vierlingsbeek verzocht om een werkgroep te formeren om een beheers- en exploitatieplan op te
stellen. De gemeente is met het plan akkoord gegaan en heeft de werkgroep gevraagd de benodigde
formele stappen te ondernemen om een stichting op te richten.
De Stichting Koningskerkje heeft tot doel het beheer en onderhoud van het kerkje en de exploitatie
van het kerkje op een zodanige wijze te realiseren dat op termijn de betrokkenheid van de gemeente
Boxmeer geminimaliseerd zal worden.
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Het geven van gelegenheid tot het voltrekken van burgerlijke huwelijkssluitingen en het
registreren van partnerschappen.
Het organiseren van muziekvoorstellingen.
Het organiseren van exposities op het gebied van beeldende kunst.
Het organiseren van diverse workshops bloemschikken, schilderen en knutselen e.d.
Het beschikbaar stellen c.q. verhuren van het kerkje voor het houden van lezingen en andere
educatieve doeleinden.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande bevorderlijk kunnen
zijn.
Het laten houden van erediensten voor de Hervormde Gemeente Boxmeer − Vierlingsbeek.

Enkele opmerkingen van de voorzitter:
• Er is geen band met de gemeenschap Vierlingsbeek.
• Er worden +/- 8 concerten per jaar gegeven.
• Er zijn ong. 10 trouwerijen per jaar.
• 2 langere exposities.
• 3 kortere exposities.
• 1 x per jaar “de week van Beek” ( elk jaar een thema).
• Er is een vriendenclub van het kerkje opgericht, bijdrage min. € 20,- p.j. ( 60 leden)
• De stichting heeft een kunstverzekering afgesloten (exposities)
• PR is heel belangrijk.
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•
•
•

De exploitatie van de stichting is 10 a 15.000,- p.j.
De entree bij concerten e.d. is gesteld op €6,50 p.p.
Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter, penningmeester, en een aantal
werkgroepen, er zijn 20 vrijwilligers verdeelt over een aantal werkgroepen. Muziek –
trouwerijen – kunst - week van beek en lezingen.

Overige:
• De stichting krijgt geen subsidie.
• Het groot onderhoud is voor de Gemeente.
• Klein onderhoud is voor de stichting.
• Voor het interieur heeft de stichting een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen.
• De stichting betaalt wel gas -licht en water.
• Inkomsten worden gemaakt door verkoop van koffie e.d. bij exposities 25% van
verkoopopbrengst.
• Er is een internetpagina: www.koningskerkje.nl
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bijlage 4
Kort verslag gesprek Holthees, dhr en mw Gerritsen
door R. Baas en A. Steen
Kapel Holthees is onttrokken aan de eredienst door het bisdom, zou aanvankelijk gesloopt worden
is door interventies van dorpsgemeenschap voorkomen.
Een stichting stelt zich ten doel kapel te behouden, alle activiteiten zijn gericht op verwerving
gelden om de exploitatie rond te krijgen.
De stichting kent 4 werkgroepen: activiteiten, catering, beheer en verhuur als trouwlocatie  zie
website.
Er is ook nog een devotiekapel, die dagelijks open is ( grote inkomsten door kaarsverkoop!
Elke werkgroep maakt programma en begroting en dient een deel van de inbreng voor de
exploitatiekosten voor zijn rekening te nemen. Dat lukt al ca 10 jaar.
begroting ca. € 15.000 (kale exploitatiekosten).
Het geheel wordt gedragen door ca. 60 vrijwilligers, verdeeld over werkgroepen.
Wat van belang is:
• een bestuur dat diverse kwaliteiten heeft en niet alleen de oren laat hangen wat de
‘goegemeente’ wil;
• een duidelijke visie te hebben als bestuur: wat wil je bereiken binnen…
• grote groep actieve vrijwilligers die meedoen op ieders mogelijke kwaliteit (andere groepen
van dorp in zetten bv. fanfare die een concert mag geven maar dan ook hand- en span
diensten moet doen).
• proberen een diversiteit in aanbod te hebben, één soort activiteit (bv. alleen concerten) geeft
geen levensvatbaarheid.
• zoek ook een soort activiteit die makkelijk geld genereert ( bv, daar de kaarsen)
• programmering gaat veelal door mond tot mond-communicatie ( en zeker ook internet)
Verschil met Blitterswijck: het dorp (en zijn groepen en verenigingen) heeft een minder groot
belang bij ons kerkje.
Venray 13 mei 2009/ AS
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bijlage 5 - Inventarisatie van mogelijkheden gebruik kerk Blitterswijck besproken d.d. 1 april 2009
Roel Baas (RB); Dick v.d. Ben (DvdB; Walter Buth (WB); Johan Koster (JK); Wim van Maaren (WvM); Adie Steen (AS)

Wat
1.

Houden van kerkdiensten:
zowel regulier als alternatieve
diensten ( bv. met Kerst,
Taizé, jongeren)

2.

Verhuur als trouw (burgerlijk)
en rouwlocatie, evenals
huwelijkjubilea

3.

Verhuur voor lezingen,
bezinningsdagen, symposia;
dialoogbijeenkomsten;
literaire bijeenkomsten;
culinaire bijeenkomsten, al
dan niet in combinatie met
elkaar

Uitkomsten onderzoek

afspraken

Mogelijke opties:
gebruik door Prot. gemeente Venray (contractueel vastleggen
wat minimaal)
alternatieve kerkdiensten ook voor verantwoordelijkheid
plaatselijke kerk?
Kerk beschikbaar voor andere kerkgenootschappen?
Alle optie liggen voor de hand
Trouwen:
Trouwlocatie voor burgerlijke huwelijken is reële optie, valt v.a. 1-1-2010
onder gemeente Venray ( info website andere locatie), er moet t.z.t nader
contact gezocht worden.
Huwelijksjubilea:
Niet onderzocht  mogelijkheid aanbieden?
Begrafenissen
(alternatief voor niet kerkelijk gebonden personen):
Uit onderzoek blijkt dat daarvoor wel een markt is, bij 2
begrafenisondernemers is geïnventariseerd per bedrijf werd gesproken over
2à 5 begrafenissen op jaarbasis die nu in kerk gedaan omdat men die band
niet heft en een alternatieve locatie zoekt.
Conclusie:
Al met al achten we dit een gebruiksoptie voor het kerkje met perspectief,
echter niet veel inkomsten
Gevraagde partijen Volksuniversiteit en Literair Café bieden nagenoeg
geen perspectief. De vraag is hoe andere partijen te vinden?
Cateraar en restaurants reageerde positief maar faciliteiten vragen dan grote
investering (Minimaal moet er dan een goed geoutilleerde koffiecorner
komen. Verder moet gedacht worden aan fornuis, over koeling en
afwasmachine.)
Conclusie:
Kortom vooralsnog zien we hierin nog niet echt emplooi

Onderwerp even parkeren

Door wie

Op termijn bij alle ondernemers in de regio
aanbod doen

WVM

Contact Jongerenpastoraat Venlo reageerde
positief  nog nader contact?

AS

AS
Restaurant de Boogaard
Tante Jet
Culinair Creatief
Partijen een mail sturen dat voorlopig acties
even aangehouden worden i.v.m. nader
uitwerken van de plannen

Wat
4.

Concerten, zowel binnen als
buiten.
Repetitieruimte
muziekverenigingen

Uitkomsten onderzoek

afspraken

Door wie

 Nog geen contact met Nard Reynders gehad  voor vgl, keer

RB
JK

RB

Nader contact ter plekke over welke
mogelijkheden er zoals zijn om eventueel
samen op te pakken.
Afspraken aanhouden

JK/BvdB
WVM

 Ook nog contact zoeken met diverse ensembles:
Collegium Vocale, Kamerkoor Contrast, Blokfluitensemble En Bloc
Via DvdB: Fanfare Wanssum zou graag een optreden verzorgen

5.

Exposities, kunst of historisch

Bemoedigend contact geweest met Dorpsraad, werkgroep DOP en
werkgroep Kasteelruíne

6.

Opnieuw kerkhof functie

-

Stand van zaken graven overledenen Servaas en Anna;
juridische aspecten
Mogelijkheden om weer te begraven?
Contacten geweest met Gemeente en GGZ echter nog niet
juiste personen kunnen spreken

7.

Inspelen op toeristische
activiteiten

Meenemen met punt 5

8.

Contact met ‘collega-kerken’
Vierlingsbeek, Holthees;
Ravenstein
Oprichten van een stichting of
in eigen beheer van de kerk
(of tussenvormen)

Zijn activiteiten denkbaar in samenwerking met de werkgroepen genoemd
bij punt 5.
Genoemd: voor de toeristen die kerkdiensten bezoeken, bv. lezing over
historie kerkje met wandeling door Blwijck?
Contact zoeken met Vierlingsbeek en Holthees over hun ervaringen met
opzetten van hun activiteiten
- Blijft de kerk in beheer van PK Venray?
- Blijft de grond en het gebouw in eigendom PK Venray?
- Bij vervreemding; op welke wijze blijft de PK Venray betrokken?
Collega-kerkgemeenschappen, die voor dezelfde problemen stonden
-

Parkeren vgl. vergadering

9.

AS zoekt contact en probeert een afspraak te
maken samen contact samen met RB

Verdere afspraken
 Nader onderzoek, acties door  zie laatste kolom
 Financiële exercitie over kosten-baten van mogelijke constructies (verhuren; culturele activiteiten ‘in eigen beheer’ en beide  door WB en WvM uit te werken
 Informatieverstrekking over mogelijke (financiële) steun vanuit Provincie  RB stuurt info door.

DvdB

AS
RB

