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GEBOUWENPLAN 2018         (B.2018.8l) 
 
HOORAVOND 15 NOVEMBER 2018 O.L. Vrouwekerk 
 
AANWEZIG: CA 60 PERSONEN (PRESENTIELIJST), alsmede Bestuur en Pastoraal 
Team. 
 

1. Opening 
Vice-voorzitter Maarten Mallekoote opent de bijeenkomst. 
Pastoor Ronald van Bronswijk leidt de avond in met een meditatieve 
tekst. Na het voorlezen hiervan spreekt hij de wens uit van een 
constructieve bijeenkomst, waarin ondanks begrijpelijke moties, eenieder 
met respect handelt, opdat met in samenspraak met elkaar tot een 
weloverwogen besluit kan worden gekomen.  

 
2. Presentatie ontvangen reacties (vraag&antwoord) 

De vice-voorzitter kondigt aan eerst een aantal antwoorden te 
presenteren op ontvangen vragen die naar het oordeel van het bestuur tot 
de essenties van het besluitvormingsproces behoren.  
Naar aanleiding hiervan kunnen vragen worden gesteld. 
Daarnaast kunnen, na de pauze uiteraard ook andere vragen aan de orde 
komen. 
Essentiele thema’s zijn: de ligging/bereikbaarheid, de functie van de 
ontmoetingsruimte, de besluitvorming richting St. Josephkerk, de 
toekomstige financiele positie van de ene stadskerk, herbestemming af te 
stoten gebouwen en flankerend beleid. 
 

3. Vragen 
Inhoudelijk 

Functionaliteit 
- Is het voornemen om tot één stadskerk te komen nog haalbaar. 

Nederland is een missioneringsgebied. Misschien is het beter te streven 
naar kleine gemeenschappen, georganiseerd in ‘cellen’ (beperkte 
huisvesting). Zijn er andere, wellicht kleinere, gebouwen in beeld? Blijft 
er ruimte voor een steunpunt in Roosendaal-zuid (‘schuurkapel’)? 
Antwoord:  
De Parochie werkt vanuit de van het bisdom ontvangen opdracht aan 
het realiseren van één kerkgebouw in het stedelijk gebied van 
Roosendaal. Vanuit de thans beschikbare informatie geredeneerd  
moet dit haalbaar zijn, mits kans wordt gezien meer 
inkomstenbronnen aan te boren.  
De gedachten om naast de stadskerk meerdere ‘ontmoetingspunten’ te 
openen dan wel in stand te houden zijn het bestuderen waard. 
Overwogen kan worden voort te borduren op (en aan te haken bij) 
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reeds bestaande aktiviteiten (seniorenpastoraat in wijkhuis, diensten 
in verzorgingshuizen).. Het betekent meer present zijn in de wijken en 
minder de focus te leggen op dat ene (kerk)gebouw.  De Tolburgse 
schuurkapel is eigendom van een stichting buiten de parochie om. IN 
2016 is besloten van deze ruimte geen gebruik meer te maken.   

- Kunnen alle thans bekende activiteiten straks in het ene (kerk)gebouw 
worden voortgezet.  
Antwoord: 
Bij het opstellen van het Programma van Wensen is onder meer 
gekeken naar het gebruik van de huidige gebouwen. We hebben dan 
primair voor ogen de activiteiten die door de eigen kerk worden 
opgezet, niet die van derden. In de ruimtestaat is rekening gehouden 
met de kerkelijke activiteiten, met dien verstande dat wel flexibiliteit 
(plaats en tijd) van betrokkenen wordt verwacht om zich aan te 
passen aan de nieuwe situatie.  

- Het opnieuw in gebruik nemen (huren)van de St. Janskerk zal voor vele 
parochianen qua sfeer en beleving nieuwe perspectieven openen. Denk 
aan het model ‘Bergen op Zoom’.  
Antwoord: 
De St. Janskerk is eigendom van het Brabants Monumentenfonds. Het 
gebouw is intern aanmerkelijk gewijzigd. Het opnieuw geschikt maken 
van de kerk voor de eredienst zal vermoedelijk hoge investeringen 
vergen. Het bestuur heeft op dit moment geen signalen dat deze optie 
in beeld zou kunnen komen.  
 

 Sacraliteit 
-    Welke kerk is voor de liturgie het meest geschikt gebleken? 
     Antwoord: 
     Beleving van sfeer en sacraliteit is een persoonlijk iets. Het is niet  
     mogelijk  aan te geven welke kerk daarbij de voorkeur zou moeten 
     hebben.  
 
Bereikbaarheid 
- Zijn oudere parochianen voldoende in beeld als zij moeite hebben de 

stadskerk te bezoeken.  
Antwoord:  
Het experiment met de ‘kerktaxi’ loopt al geruime tijd. Het gebruik 
ervan is beperkt. Mogelijk vinden betrokkenen zelf een oplossing; 
mogelijk bestaat er ook schroom om op derden een beroep te doen. Er 
is zeker aandacht voor, bijvoorbeeld in het kader van het 
seniorenpastoraat. 

 
- Financiën:  

In de financiele prognoses (exploitatie) zijn ‘overige baten’ opgenomen 
(collectes, maar ook opbrengsten verhuur en fondsenwerving via 
markten). Dit geeft in de resultaten een scheef beeld, omdat uitgegaan 
wordt van bestaande situaties. 
Antwoord:  
Dit is een correcte waarneming en vraagt correctie. Het is bij nader 
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inzien voor de overzichtelijkheid beter om deze overige baten in de 
vergelijking niet mee te nemen. Het plaatje komt er dan aldus uit te 
zien: 
 

 
 

- Het bestuur zal meer stappen moeten ondernemen om het kerkbezoek te 
bevorderen. De bevlogenheid bij de mensen is weg; kijk naar nieuwe 
generaties. Vraagt nieuwe aanpak, wellicht een nieuw, goedkoper 
gebouw (exploitatie oude gebouwen is kostbaar). 
Antwoord: 
Eens met de waarneming dat nieuwe bronnen moeten worden 
aangeboord om de inkomsten te verhogen. Daarbij hoort 
waarschijnlijk ook een nieuwe benadering van het geloof. De bouw 
van een nieuwe kerk is een ideaal, maar niet realistisch. Temeer 
omdat één van de bestaande gebouwen geschikt te maken is. 

- Wat gebeurt er met de restauratierekening O.L. Vrouwekerk? 
Antwoord:  
Voor het (grote) onderhoud van de kerken bestaan voorzieningen.  
Bij het afstoten van gebouwen blijft deze post in stand.  
 

- Herbestemming: 
Hoe eenvoudig zijn pastorie of klooster te vervreemden? Een ‘woonhuis’ 
zal nog wel gaan, maar de markt voor de herontwikkeling van een 
klooster is op dit moment lastig. Is het niet beter de pastorie nu al te 
verkopen om zodoende investeringsgeld vrij te maken en te voorkomen 
dat we over vijf jaar weer een gebouwenplan moeten maken? 
Antwoord:  
De omstandigheden voor herontwikkeling variëren in de tijd. Over een 
jaar kan het weer anders zijn. Overwogen is dat het 
kerk/kloostergebouw weliswaar niet eenvoudig her te bestemmen is, 
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maar wel potenties bezit in relatie tot de kloostertuin en het 
herontwikkelingsgebied Stadsoevers.  
Verbouw van de St. Josephkerk nu is niet aan de orde (het is een optie 
als echt de – financiele - nood aan de man komt). Het bestuur wil een 
extra inzet gaan plegen om weer in de zwarte cijfers te komen. Een 
nieuw te aan te trekken bestuurslid communicatie zal hierin een 
vooraanstaande rol gaan spelen.  

- Stel dat er partijen te vinden zijn die een stichting oprichten en die de 
O.L.Vrouwekerk willen aankopen. De stichting kan het gebouw 
vervolgens verhuren aan de Parochie voor het houden van diensten.  
Antwoord:  
Aanleiding voor de gebouwenoperatie is de terugloop van kerkbezoek, 
de verkleining van het pastoraal team en de terugval van inkomsten.  
Als de parochie een gebouw te huur wordt aangeboden moet alsdan 
bezien worden of dit benodigd is.  

- Stel dat zich een andere kerkelijke gemeenschap meldt voor één van de 
gebouwen. Is de Parochie dan in de gelegenheid tot verkoop over te 
gaan.  
Antwoord; 
Als een andere kerkelijke gemeenschap zich meldt om een kerk over 
te nemen,  geldt altijd dat het Bisdom moet instemmen 
(kettingbeding). Eén van de voorwaarden is dat de gemeenschap 
aangesloten moet zijn bij de Raad van Kerken.  
Voor de goede orde: het kettingbeding zal strenger zijn (minder ruim 
gesteld) dan destijds voor de St. Janskerk.  

- De geprognotiseerde opbrengst na verkoop van de O.L. Vrouwekerk is te 
laag geraamd (in relatie tot de restauratiekosten).  
Antwoord:  
Inzake de verkoopopbrengst van panden is uitgegaan van de laatst 
bekende, marktgerelateerde informatie. Voor wat kerkgebouwen 
(monumenten) betreft is een zeer voorzichtige inschatting gemaakt, 
rekening houdend met ervaringen elders in de regio.  
 

Flankerend beleid 
- Hoe worden de vele vrijwilligers tegemoet getreden nadat het besluit  

definitief is. Gaan zij allen mee? 
Antwoord:  
Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat alle vrijwilligers spoedig hun 
nieuwe plaats kunnen vinden. Het is fijn te constateren dat de 
samenwerking op diverse fronten al gestalte heeft gekregen. Denk aan 
de Franciscusdag, de vrijwilligersdag, voorbereiding 1e H. Communie. 
Benadrukt wordt dat feitelijk een nieuwe kerk ontstaat (de ene 
stadskerk) en dat op weg naar de ingebruikname van de nieuwe 
stadskerk vooraf als het ware de bestaande kerken worden 
“opgeheven”. Er wordt dus met een te  vernieuwen 
geloofsgemeenschap  een nieuwe start gemaakt.  

- Hoe voorkom je dat een te sluiten gebouw ten prooi valt aan 
verpaupering? 
Antwoord:  
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We hebben inmiddels enige ervaring opgedaan met leegkomende 
gebouwen (verhuur; bestemmingswijziging). Dit thema heeft de 
aandacht. Het onttrekken van gebouwen aan de huidige functie zal 
overigens nog niet meteen aan de orde zijn.  

- Kun je bij het sluiten van een kerk bepaalde inventaris meenemen naar 
de stadskerk. Is verplaatsing van het pijporgel uit de O.L. Vrouwekerk 
mogelijk? En wat te doen met het bijzondere (aan Afrika gerelateerde) 
altaar uit deze kerk? 
Antwoord: 
Het spreekt voor zich dat de inventaris uit de te sluiten gebouwen 
zorgvuldig wordt geinventariseerd; grote en kleine (deels 
persoonsgebonden) objecten. Nader onderzoek zal uitwijzen of het 
 ( pas gerestaureerde) pijporgel in de O.L. Vrouwekerk verhuisd kan 
worden naar de nieuwe plek.  
 

Proces 
- Is er, na het nemen van het voorgenomen besluit, nog een kans dat een 

andere keuze wordt gemaakt. 
Antwoord: 
In theorie is het Programma van Wensen in alle drie de gebouwen te 
realiseren. Per thema zijn conclusies getrokken. De eindconclusie is in 
het voorgenomen besluit verwoord. Als heroverweging aan de orde 
komt, dan komt dit voort uit wat na en tijdens de 
informatiebijeenkomst, de hoorzitting en het spreekuur is vernomen.  
Op basis van al deze gegevens neemt het parochiebestuur, alles 
overziend, een definitief besluit. Het bestuur is hierin volstrekt 
autonoom en onafhankelijk. Dit besluit wordt vervolgens voorgelegd 
aan de Bisschop, die er al of niet zijn instemming aan geeft.  

- Wanneer is de beoogde sluiting van de (kerk)gebouwen die aan de 
eredienst worden onttrokken? Je kunt er, om kosten te besparen, beter 
niet lang mee wachten.  
Antwoord:  
Het bestuur heeft verschillende scenario’s overwogen en is tot de 
slotsom gekomen dat een snelle sluiting tot vervreemding van de 
desbetreffende parochianen leidt. Het bestuur wil, in het kader van 
flankerend beleid, de tijd nemen om tot geleidelijke doorgroei naar de 
nieuwe situatie te gaan. Daarbij worden de extra te maken kosten 
voor lief genomen.  

- Is de vraag hoe voldoende praktiserende katholieken te behouden niet 
veel belangrijker dan de keuze voor een gebouw? Is het niet beter met 
een neutraal gebouw (St. Janskerk, verbouwde Goede Herderkerk, 
nieuwbouw) een nieuwe start te maken?. Uitvoering van het 
voorgenomen besluit leidt tot groot verlies kerkbezoek. 
Antwoord: 
Het is correct dat het aantrekken van meer praktiserende katholieken 
(hetgeen overigens iets anders is dan bezoekers van 
weekendvieringen) voor onze geloofsgemeenschap in Roosendaal één 
van de belangrijkste opdrachten is. Dit thema heeft dan ook 
voortdurend onze aandacht. Desalniettemin slagen we er nog steeds 
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niet in om de terugval afdoende te stoppen. Dat dit een landelijk (om 
niet te zeggen west-europees) beeld is kan een schrale troost bieden.  
Anderzijds staan we ook (daartoe reeds in 2013 door het Bisdom 
opgeroepen) voor de taak een deugdelijk gebouwenbeleid te voeren. 
Niet alleen de terugloop van het kerkbezoek, ook de inkrimping van 
pastoraal werkenden en de terugval van inkomsten noopt tot 
ingrijpende maatregelen. Het aanwijzen van één (kerk)gebouw voor 
ontmoeting, liturgie, werk- en vergaderplekken is zo’n  maatregel. De 
benadering om een ‘neutraal’ gebouw aan te wijzen, cq geschikt te 
maken is interessant. In feite wordt de stelling betrokken alle 
gebouwen te sluiten en een nieuw begin te maken. 
Dit laatste wordt gesteund, zij het in één van de bestaande gebouwen. 
Een nieuw gebouw is echter niet te verantwoorden, omdat de 
parochie dan voor drie gebouwen een herbestemming zou moeten 
vinden. De voormalige St. Janskerk is niet ‘op de markt’ en volledige 
nieuwbouw is te kostbaar (beide opties zijn in de beschouwingen 
meegenomen). De voormalige Goede Herderkerk is aan de eredienst 
onttrokken, wordt tijdelijk verhuurd met het oog op verkoop aan 
derden.  

 
 

4. Sluiting 
 
Pastoor Ronald van Bronswijk sluit de bijeenkomst onder dankzegging 
aan de aanwezigen voor hun kritische, doch opbouwende vragen.  
Alle vragen worden van een antwoord voorzien en in een document 
opgenomen. Het document wordt op de website geplaatst.  


