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Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 



Lokale agenda religieus erfgoed 

Motie vanuit de raad: tijdige aandacht voor groeiende problematiek. 

 

Tweejarig project Lokale Agenda Herbestemming start 

 

In totaal € 300.000,- beschikbaar vanuit Erfgoedbeleid/GSB provincie. 

 

De agenda is begin 2014 vastgesteld 

 

Lokale Agenda was geen eindpunt, maar een startpunt! 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 



Begin met vragen 

 Openheid bij kerkbesturen 

 Behoefte aan ondersteuning (en middelen) 

 Menukaart nodig, want: 

 Maatwerk vereist (iedere situatie is uniek) 

 Behoefte vooral: exploitatie / 

multifunctioneel gebruik 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Menukaart ondersteuning 

 Ervaringen delen (netwerkbijeenkomsten) 

 Advies nevengebruik kerken/herbestemming (haalbaarheidstudies)  

 Advies en begeleiding verkoop of verhuur 

 Advies energieverbruik (duurzaamheidsonderzoeken) 

 Advies beheer, exploitatie en onderhoud 

 Matchen vraag en aanbod (website / loket) 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 

MARIAKERK 
DEVENTER een plan voor de 
toekomst 

Verkenning van 
mogelijkheden voor 
nevengebruik, 
multifunctioneel en 
herbestemming  
Johannes Vianneykerk te 
Deventer 

 
Duurzaamheidsonderzoek Religieus 
Erfgoed Deventer  
Verduurzamingsmogelijkheden  
religieus erfgoed op basis  
van zes casestudies  

 
 
 Verkennend onderzoek  

herbestemming Muntentoren Deventer  

YOUNGGREEN 

 
ONDERSTEUNINGS 

TRAJECT 
BEWUSTWORDING 
KANSEN  

RELIGIEUS ERFGOED 
VOOR DE TOEKOMST  

 
 KERK, WMO EN 
ZORG VOOR ELKAAR  



 

Principelijn religieus erfgoed 
in 2015 is de principelijn uit de Agenda herbevestigd met een raadsbesluit 

gezien alle dynamiek rondom religieuze gebouwen.  

 maatwerk en helderheid over onze rol als gemeente: agenderen en 

elkaars agenda kennen, verbinden en (ondersteunen bij) 

programmeren.  

 Gesprek en open houding 

 Bewustzijn gemeente van de complexe context 

 Geen strakke kaders 

Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 



opbrengsten 

 Inzicht in opgave religieus erfgoed Deventer 

Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 



Rol gemeente 

 

Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 



Opbrengsten 

 

 

Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer 



Elkaar kennen, vinden 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



 

 

 Complexe organisaties, doelen 

 Processen zijn dynamisch en onvoorspelbaar 

 Organiseer commitment (in-extern) 

 Gemeente - kerkgenootschappen -maatschappelijk partner 

 Herbestemming (en breder omgang met religieus erfgoed) is multidisciplinair proces 

  Pak herbestemmingsopgave breed op in gemeentelijke organisatie en leg verbinding 

met andere ambities/doelen gemeente* 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



 

 

 

  

 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 

Actueel en dynamiek 



 

 

 

 

 

 

 

  

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 

Betekenis van religieuze gebouwen 
in relatie tot de 
herbestemmingsopgave 



Lebuïnuskerk 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Mariakerk 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Toekomstbestendig 

 

 

 

 

 
 De Stichting Erfgoed Lebuinus 

 Ambitie, beleid gericht  op behoud voor toekomst 

 Cultureel/museaal/religieus 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Gemeente 

 

 

 

 Toren 

 Kerk in beeld brengen bij mogelijke ruimtevragers, financiers of 

programmeurs 

 Mogelijke initiatieven/plannen intern voorbespreken m.b.t. haalbaarheid 

 Meedenken in toekomstplannen/visies 

 Ondersteuning bieden bij programmeren, beheer en onderhoud 

 Reguliere procedures m.b.t monument/subsidie zoeken vanuit 

toekomstgerichtheid 

 

 

 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Openheid  

bij dilemma’s en overwegingen 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



 

 

 

 

 
Maatschappelijke meerwaarde en gezamenlijk belang 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 


