
Presentatie gebouwenplan

Voorgenomen bestuursbesluit

24 oktober 2018



Welkom en doelstelling van de avond

Pastoor Ronald van Bronswijk

Voorzitter parochiebestuur

Welkomstwoord en opening van de avond

Maarten Mallekoote

Vicevoorzitter parochiebestuur

Woordvoerder van de avond



Inhoud van de presentatie

Doel van deze avond

Samenvatting gebouwenplan proces

Uitkomsten van de werkgroepen

Conclusie: wat wordt de stadskerk in Roosendaal?

Pauze

Vragen ter verduidelijking

Vervolg traject – flankerend beleid

Afsluiting

Ca. 45 min

15 min

15 min

15 min



Gesprek met Bisschop:

Presentatie voorgenomen besluit

op basis van rapport Stekelenburg

Akkoord maar heroverweging 

niet afwachten maar door naar

één kerk in Roosendaal 

plan gereed in voorjaar 2019

+ 

H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen herinrichten

(voor multifunctioneel gebruik)

Sluiting in 2016

Goede Herder kerk en

Franciscuskapel

Korte terugblik op gebouwenplan fase 1

Opdracht Bisschop

Rapport commissie Stekelenburg

Advies:

2015 behouden 3 kerken + Nispen

2020 heroverweeg aantal kerken



Welke stappen zijn gezet in fase 2?

Brainstormsessies

28 en 30 maart 2017

Kenmerken voor de 

toekomstige kerk 

vanuit de parochianen 

bezien

Gesprek met architect kerk te 

Maassluis; René Olivier

Oriëntatie

Proces

Rol architect

Visie

Overleg tussen bestuur en 

pastoraal team over visie – kerk zijn

30 september en 21 november 2017

Bezoek Michaelkerk Breda;

Met bestuur & pastoraal team

30 september 2017

Haalbaar

Voorwaarden

Plus

Min

Ontmoeten

Organiseren

Werken

Activiteiten

Droom fase gebouwenplan 
Op weg naar een Pakket van Eisen (wensen)
01-10-2017

Drempelloos

Sacraal

Verhuur, extern gebruik

Multifunctioneel

Duurzaam

Energie zuinig

Beleving

Vlaggenschip

Toekomst
Wonen

Open

Zichtbaar Bereikbaar

Alles onder één dak



Organisatie model

Volgende stap: Concretiseren wensen/eisen

• Functionaliteit

• Haalbaarheid exploitatie

• Uitstraling/sfeer/zichtbaarheid

• Complexiteit herbestemming

• Bereikbaarheid en parkeren

Ruimtestaat

Ontmoeten

Organiseren

Werken

Activiteiten

Droom fase gebouwenplan 
Op weg naar een Pakket van Eisen (wensen)
01-10-2017

Drempelloos

Sacraal

Verhuur, extern gebruik

Multifunctioneel

Duurzaam

Energie zuinig

Beleving

Vlaggenschip

Toekomst
Wonen

Open

Zichtbaar Bereikbaar

Alles onder één dak



Randvoorwaarden fase 2

de activiteiten en werkzaamheden op één locatie = totaalgebouw.

Uitzondering hierop de ambtswoning voor de pastoor = voormalige Franciscuskapel.

Ruimte voor decentrale ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen, verzorgingshuizen en 

dergelijke. 

Onderwerp van studie zijn:

de drie bestaande (kerk)gebouwen en hun bijgebouwen, 

alsmede het gebouw van de St Jan. 

Vergelijk ook met de optie nieuwbouw in relatie tot noodzakelijke 

verbouwingen en investeringen.



Uitwerkingen in fase 2:

een besluit voorbereiden met als aspecten: 

1. waar dient een gebouw aan te voldoen  Kerk van de toekomst

2. wat zijn de gevolgen voor de gebouwen bij afstoting   herbestemming

3. hoeveel financiële middelen zijn nodig   exploitatie

Per thema een werkgroep onder leiding van een bestuurslid. 

start 1 maart en klaar 1 juni 2018.

De uitkomsten basis voor de eindbeoordeling -

resulterend in een richtinggevend besluit. 

Uitkomsten vergelijken met  kosten nieuwbouw (werkgroep 3)



Onderzoeksopdracht  werkgroep “Kerk van de toekomst”: 

de mogelijkheden om de gewenste functionaliteit te realiseren in:

- de bestaande (kerk)gebouwen Onze Lieve Vrouwe, 
Moeder Gods, St Joseph

- (kerk)gebouw van St Jan de Doper
is dit een optie?

- Is nieuwbouw een optie?

Resultaat:

- realiseerbaar

- welke investeringen

- mogelijkheden 
en/of 

beperkingen 



Conclusie werkgroep “Kerk van de toekomst”:

Conclusie aspect functionaliteit

Ten aanzien van de publieksruimten
- optimaal gebruik van de aanwezige ruimte 
- wensen realiseerbaar in alle 4 de gebouwen

Ten aanzien van de ontmoetingsruimte 
- alleen goed realiseerbaar in St. Jan en St. Josephkerk.
- in elk gebouw op de begane grond te realiseren.

Ten aanzien van de werkplekken
- in alle situaties realiseerbaar.
- St. Josephkerk/parochiecentrum = zonder ingrijpende aanpassing;
- Moeder Godskerk = uitbreiding noodzakelijk / aankoop grond;
- O.L. Vrouwekerk-klooster en St Janskerk  = verbouwingen noodzakelijk.



Conclusie werkgroep “Kerk van de toekomst”:

Conclusie aspect sacraliteit

Sacraliteit = beleving en daarmee niet of nauwelijks onderscheidend. 

Spirituele sfeer = ruimtelijke beleving en lichtinval.

Bewaken behoud van sfeer en sacraliteit na bouwkundige aanpassing.

Conclusie aspect bereikbaarheid/ligging

Zichtbaarheid, bereikbaarheid en parkeren 
Markant en zichtbaar.
Bereikbaarheid ook met OV.
Parkeergelegenheid (gratis) voor medewerkers, bezoekers en kerkgangers.

Aandacht voor parkeervoorzieningen bij grotere toeloop.

Ligging zoveel mogelijk centraal in Roosendaal t.o.v. alle wijken van de stad



Onderzoeksopdracht werkgroep exploitatie: 

- exploitatielasten/onderhoudskosten op de lange termijn 

- zet die af tegen de inkomstenontwikkeling op de lange termijn

- noodzakelijke investeringskosten voor de aanpassingen                        

(input vanuit werkgroep 1)

Resultaat:

- handhaving is verantwoord

- vergelijkende financiële overzichten 

- welke investeringen zijn nodig?



Conclusie werkgroep exploitatie:

Exploitatie:
per afzonderlijk gebouw geeft geen onderscheidend inzicht.

Onderhoudskosten:
op lange termijn zijn onvoldoende onderscheidend.

Bezien vanuit de opbrengsten bij verkoop en benodigde investeringen:
Alleen bij keuze voor St. Josephkerk en bijbehorend parochiecentrum 
= een (eenmalig) positief resultaat. 
Geen beroep op het eigen vermogen. 
In elke andere keuze = intering op het eigen vermogen.

Zorg / aandacht: 
Negatieve begrote exploitatieresultaat ca. € 70.000 
Wat de Parochie zich aan gebouw kan permitteren?
Dit vergt een specifieke benadering van de inkomstenwerving.



Onderzoeksopdracht werkgroep herbestemming

Overwegingen voor het onderzoek:

- Gevolgen van afstoting

- Langdurige leegstand 

- Afstemming op gemeentelijk ruimtelijk beleid

- Monumenten status 

Onderzoek: 

- Mogelijke herbestemming (afweging met optie nieuwbouw)

- Hou rekening met kwalitatief beding van het Bisdom 

- Hou rekening met monumentale status 

- Marktverkenning naar herinrichting of hergebruik 

- Mening / oordeel gemeente en projectontwikkelaars

Resultaat:

inzicht in mogelijkheden 

en kansen. 



Conclusie werkgroep herbestemming

St. Josephkerk en O.L. Vrouwekerk (Rijksmonumenten):
- meest lastig te realiseren.

O.L. Vrouwekerk 
- lichtpunt de combinatie met het klooster (woon/zorgfunctie);
- de tuin;
- positie van het complex in een stedelijk herstructureringsgebied.

Moeder Gods
- al belangstelling getoond;
- mogelijke kansen via de gemeente.

Zorg:
- leegstand
- in stand houding
- snelle vervreemding
- transitie periode naar één gebouw
- Sluiting kerken per wanneer



Onderzoek inpassing “kerk van de toekomst”

Haalbaarheid exploitatie

Onderzoek herbestemmingsmogelijkheden

Keuze valt op een van onze kerken

Vergelijking met kosten bij 

nieuwbouw 

Is St. Jan een optie?



Eindconclusie werkgroepen studies:

- Benadert het dichtst het ‘ideaalbeeld’ (Pakket van wensen/eisen);
- Aanpassingen minst ingrijpend;
- Investeringen overzichtelijk en lager dan andere gebouwen;
- Mogelijkheid om alle functies in de kerk in te passen;

- Voormalige pastorie indien noodzakelijk in later stadium af te stoten.



Korte pauze 



Vragen ter verduidelijking

Uw vragen worden genotuleerd en verwerkt in een FAQ lijst.



Fase 3 – implementatie.

Herinrichting van de St. Josephkerk:

- Aanbesteding

- Uitvoering

- Hoe lang gesloten?

- Tijdelijk gebruik andere kerk(en)

Herbestemming:

- Markt verkenning

- Gesprek met gemeente

- Ontmantelen interieur kerken

Flankerend beleid:

- Al in gang sinds aankondiging

sluiting Goede Herder / 

Franciscuskapel

- Inrichten regiegroep:

- Overleg met koren – secretariaten

kosters – lectoren etc.

- Overleg met werkgroepen

- Datum sluiten kerken

- Ingebruikname kerk

- Kerkelijk erfgoed 

okt - nov nov - dec jan - apr apr - mei jun sep

gesprek bisdom besluit voorb herinrichting Verbouwen St. Joseph In gebruikname Start werkjaar

Info parochianen Info parochianen voorb sluiting kerken in OLV en/of MG Sluitingen

regiegroep inventarisatie

2018 2019



Op 15 november is er een hooravond om 19:30 uur 

in de Moeder Godskerk

In de tussentijd kunt:

- u vragen stellen via het e-mailadres 

hooravond@sint-norbertusparochie.nl

(nog niet actief meer informatie via de nieuwsbrief/mededelingenvel)

- Aanmelden via de website waarop een buttonkomt:

- Voor de hooravond op 15 november 

- Het spreekuur op 19 november

- Er wordt een FAQ lijst gemaakt met antwoorden op de vragen, 

deze zal ook op de website worden gepubliceerd

Vervolg traject

mailto:hooravond@sint-norbertusparochie.nl


Afsluiting.

Dank voor uw komst.


