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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Enkele keren".
Op vraag "1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?" is het meest gekozen antwoord
(76%): "Ter gelegenheid van een begrafenis".
Op vraag "2 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp proberen te voorkomen?" is het meest
gekozen antwoord (66%): "De indeling van de kerk veranderen waardoor andere activiteiten mogelijk
zijn".
Op vraag "3 Hoe zou de bestemming eruit moeten zien in de kerk van uw dorp?" is het meest
gekozen antwoord (56%): "Evenementenlocatie".
Op stelling 4 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost behouden blijven, ook als de
gemeenschap de leegstand moet betalen’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
44% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is:
"Zeer mee oneens".
Op vraag "5 Is de sloop van het kerkgebouw in uw dorp/omgeving in de toekomst een optie voor u?"
antwoordt 65% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 6 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(57%) is: "Mee eens".
Op vraag "7 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (57%): "Er is te weinig blauw op straat".
Op vraag "8 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (69%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 9 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 69% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (52%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP PeelenMaas, waarbij 126 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

2. Rechte tellingen
Herbestemming kerken
In Baarlo denkt men concreet na over de herbestemming van de parochiekerk. Ook in Beringe
werd deze discussie recentelijk gevoerd.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?
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Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Enkele keren".

Toelichting
Enkele
keren




Nooit




Ik bezocht deze kerk als spelend lid van de fanfare Eendracht. Vol respect terwijl ik
zelf overtuigd humanist-atheïst ben
Jaardienst en verjaardagdienst familie
Ben uitgeschreven bij de kerk
Ik kom alleen voor anderen in de kerk en dit jaar is er nog niemand die ik ken
getrouwd, gedoopt of begraven in de kerk.
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1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?" is het meest gekozen antwoord
(76%): "Ter gelegenheid van een begrafenis".

Andere reden, namelijk:
















Bij de opening van het Kindervakantiewerk in Maasbree
Concert
H mis
In andere landen bezoeken we ze om te bekijken en steken een kaarsje op.
Jaardienst, opening kvw
Kaarsje opsteken bij Maria altaar
Kerstmis
Kunst en architectuur
Lid kerkkoor
Misdiensten voor mensen.
Om een kaarsje aan te steken
Om iets zinvols te halen uit de preek of gedachten
Om te zingen
Op vakantie bezoek ik altijd kerken
Toerisme

Toelichting


Ik bid regelmatig maar daar heb ik geen kerk voor nodig. Ik zoek het meer in een kapel waar ik
ook een kaars aan kan steken en mezelf kan zijn.
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In 2017 publiceerde het CBS het volgende: ‘Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt
tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49
procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is
deze daling het sterkst.’ - Kerken zijn vaak monumenten van statuur maar als ze leegstaan
kost het geld. - Stel u behoort tot het kerkbestuur in uw dorp.

2 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp proberen
te voorkomen?
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Op vraag "2 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp proberen te voorkomen?" is het meest
gekozen antwoord (66%): "De indeling van de kerk veranderen waardoor andere activiteiten mogelijk
zijn".

Andere oplossing, namelijk:












Afbreken
Andere activiteiten en andere vormen van de diensten toestaan en niet vasthouden aan oude RK
gewoontes
Er komen nog andere tijden
In de doofpot stoppen, daar is men het beste in. Schande! De kerk mag opdoeken! Kinderen
voor hun hele leven een trauma bezorgen en geen verantwoording nemen.
Kijk vooral naar mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.
Maak er een poptempel van, geweldige sound
Meer jeugd missen en jeugdkoor bv, niet teveel "oude" traditie
Misschien de kerk gebruiken, gedeeltelijk voor diensten en de rest voor aktiviteiten voor
ouderen. Juist zij hebben de meeste feeling met de kerk.
Regelmatig een gospel koor laten optreden.
Verhuren voor andere invulling
Verkopen
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Toelichting




Door kerken meeste bestemmingen tree geven kunnen ze blijven bestaan.
Indien het bisdom niet meewerkt subsidie intrekken
Via tv programma's zoals Binnenste Buiten en VT Wonen krijg je een goed beeld over
bouwtechnische en culturele mogelijkheden van een kerk. Maastricht: grandioze
bibliotheek.
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Stel de kerk in uw dorp krijgt een nieuwe bestemming.

3 Hoe zou de bestemming eruit moeten zien in de kerk van
uw dorp?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "3 Hoe zou de bestemming eruit moeten zien in de kerk van uw dorp?" is het meest
gekozen antwoord (56%): "Evenementenlocatie".

Andere bestemming, namelijk:




















??????
Achterste gedeelte afbreken en het voorste gedeelte als evt evenementenlocatie
Aktiviteiten voor ouderen in het dorp. De buitenkant houden zoals die is. Ouderen hebben de
meeste feeling met de kerk.
Appartementen
Betaalbare woningen
Bewoning
Bewoonbaar maken
Bibliotheek
Cultuur via overeenkomst met plaatselijk gemeenschapshuis
De markt bepaalt
Een ontmoetings centrum met toch basis religieus en het is een geweldige plek voor de
zangkoren zich te laten horen.
Exposities vvv enz.
Huisvesting voor bibliotheek, vvv kantoor, besloten feesten oa jubilea, huwelijk. Accommodatie
voor verenigingen, oefenriumte voor koren, muzikanten.
Ik hoop dat de kerk blijft, maar vind het fijn als de kerk ook voor andere evenementen gebruikt
kan worden, maar geen restaurant of supermarkt
Kunstenaars laagdrempelig
Laten invullen door ondernemers
Mogelijkheden binnen de gemeenschap, verenigingen etc. maar wel met behoud van de
culturele waarde.
Multifunctioneel maar ook voor erediensten
Museum van het dorp
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Muzieklocatie
Oefen ruimte voor verenigingen.
Praktijk voor dokter enz.
Schietbaan in maken
Sociaal/hulpcentrum voor ouderen: dagbesteding, eetgelegenheid, ontmoetingsruimte,
maatschappelijk werk, ontmoetingsplek voor mantelzorgers, uitvalsbasis voor thuiszorg. Alles bij
elkaar zodat men elkaar kan versterken en de lijntjes kort blijven en de oudere zo lang mogelijk in
zijn geliefde dorp kan blijven wonen. Ook uitvalbasis voor wensbus, boodschappendienst, wasen strijkservice. KBO
Spititueel centrum
Van mij mogen ze hem afbreken
Winkel, tentoonstelling
Woningen/appatementen
Woon en ontmoetings ruimte voor ouderen; de kerk kan daarin een uitstekende rol vervullen!
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4 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost
behouden blijven, ook als de gemeenschap de leegstand
moet betalen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost behouden blijven, ook als de
gemeenschap de leegstand moet betalen’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
44% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is:
"Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee eens




Neutraal




Als de staat nog goed is en geen achterstallig onderhoud dan probeer hem voor
het dorp in te zetten en te behouden
Dan bedoel ik dus dat het gebouw niet omgestoten moet worden. Het is een
monumentaal karakteristiek ankerpunt in de dorpskern.
Moet wel haalbaar zijn maar de kerk is wel het centrale punt in het dorp,stel je
eens voor dat het een lege plek zou zijn,ondenkbaar in mijn ogen.
Zie graag dat het behouden wordt, maar leegstand moet voorkomen worden door
het (gedeeltelijk) een andere functie te geven

Mee
oneens



Als de kerk structureel veel meer kost dan oplevert kan het niet zo zijn dat de
gemeenschap er voor op moet draaien. De kerk staat leeg omdat er blijkbaar geen
behoefte meer aan is.

Zeer mee
oneens



Alleen behouden als het een zinvolle andere invulling krijgt.
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5 Is de sloop van het kerkgebouw in uw dorp/omgeving in de
toekomst een optie voor u?
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Op vraag "5 Is de sloop van het kerkgebouw in uw dorp/omgeving in de toekomst een optie voor u?"
antwoordt 65% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Neutraal 

Nee






Als er geen activiteiten meer in zijn en het onderhoud te duur word dan moet je er
afscheid van nemen
De kerk is in mijn ogen nog prima voor gebruik. Ook als dit betekent dat het gebruik
veranderd naar andere sectors. Het is zonde en duur om het gebouw af te breken.
Ik denk dat er nog veel opties en mogelijkheden zijn voordat er gesloopt gaat worden.
Ik zie de kerk als een kenmerk van mijn dorp, de fraaie toren is onderdeel van het
algemene plaatje.
Op zoek gaan naar alternatieve invulling. Zie Lambertuskerk in Blerick.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Herbestemming kerken
Politie
20 september 2018 tot 01 oktober 2018
126
8,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 0 seconden
2 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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