
 

 

Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 17 juli 2019  

  

Betreft:  Kerkenvisie Hengelo (Beckum, Oele) 

  

Geacht College,  

Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? Dat is een actuele vraag voor veel 
gemeenten in Nederland. Mede door het teruglopend kerkbezoek staan veel kerkgebouwen onder 
druk. Om deze markante gebouwen te behouden is actie vereist. Daarom gaan steeds meer 
gemeenten aan de slag met een kerkenvisie. Van 2019 t/m 2021 kunnen gemeenten bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed financiële steun aanvragen om een kerkenvisie op te stellen. 
Voor deze periode is vanuit het rijk totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar en elke Nederlandse 
gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed indienen. Inmiddels (stand 3 juli 2019) hebben 47 gemeenten dit gedaan. 15 gemeenten 
hebben het aangevraagde bedrag inmiddels toegekend gekregen. De overige 32 gemeenten 
ontvangen dit najaar bericht over hun aanvraag. 

De fractie van ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen aan het college: 

1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat er alles aan gedaan moet worden om het 
religieus erfgoed in gemeente Hengelo incl. Beckum en Oele te behouden?  

2. Is er in onze gemeente een overzicht/inventarisatie van de stand van zaken van het religieus 
erfgoed in gemeente Hengelo? 

3. Nog in 2017 stonden in Hengelo slechts 4 kerkgebouwen in de verkoop. Voor hoeveel van 
onze kerkgebouwen dreigt er leegstand? Is het college actief betrokken bij (her)bestemming 
en verduurzaming rondom deze gebouwen?  

4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het voortgezet gebruik door een andere 
kerkelijke gemeenschap voorrang moet hebben?  

5. Is het college bekend met de mogelijkheid om voor het ontwikkelen van een kerkenvisie een 
aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)?  

6. Is het college bereid om een dergelijke aanvraag te doen om zo een breed gedragen plan te 
ontwikkelen voor het behoud van de waardevolle en beeldbepalende kerkgebouwen in onze 
gemeente? 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de fractie van ChristenUnie Hengelo, 

Susanne van den Beukel 


