Kerk & Visie
Betekenisvolle
plekken
behouden, creëren
en evolueren

Kerkgebouwen hebben betekenis op veel
verschillende niveaus in de samenleving.
Voor de één vervult een kerkgebouw een
religieuze rol, voor de ander heeft het een
symbolische, culturele of kunsthistorische
waarde. Daarnaast zijn kerken vaak
beeldbepalend, drager van de sociale
structuur of ankerpunten, zowel in fysieke als
in emotionele zin. Bovendien zijn
kerkgebouwen interessante
vastgoedobjecten.

Vanwege al deze redenen koesteren we de

Subsidie

aanwezigheid van kerkgebouwen.

Recent is er een subsidie in het leven geroepen

De invulling van kerkgebouwen is echter

om gemeenten te faciliteren bij het opstellen

drastisch aan het veranderen.

van een Kerkenvisie. Het opstellen van een

Willen we het gebruik van een deel van de
kerken in hun oorspronkelijke functie
toekomstbestendig borgen, buiten gebruik

Kerkenvisie vraagt om een gezamenlijk proces
met kerkeigenaren, burgerorganisaties,
erfgoedorganisaties (en later ook
initiatiefnemers en ondernemers). Het initiatief

rakende kerken zinvol herbestemmen en het

ligt bij de gemeente vanwege haar brede

behoud van de kerkgebouwen in het algemeen

maatschappelijke rol, waar uiteenlopende

faciliteren, dan is een integrale visie op alle

belangen van nature samenkomen of zouden

kerken in een gemeente een must. Het

moeten komen (sociaal, cultureel, ruimtelijk,

opstellen van een Kerkenvisie helpt daarbij.

economisch en bovenal maatschappelijk).

ICSadviseurs: wat bieden wij?
ICSadviseurs heeft ruime ervaring met het begeleiden van dit soort
complexe processen. Complex door de grote verscheidenheid aan
belangen, de hoeveelheid betrokken partijen, de politiek bestuurlijke
context, de maatschappelijke context en de specifieke kennis over
maatschappelijk vastgoed, zowel kwantitatief (stenen, eigendom,
exploitatie etc.) als kwalitatief (maatschappelijke betekenis,
herbestemmingsmogelijkheden, intrinsieke waarde).

Overtuigd van het belang van een Kerkenvisie?
Neem vrijblijvend contact op. Wij kunnen voor u
(desgewenst) de subsidie aanvraag in orde maken en
begeleiden in het proces om tot een Kerkenvisie te
komen.
Doriene Bakker
doriene.bakker@icsadviseurs.nl
Zekeringstraat 46
1014 BT Amsterdam
Onno Damen
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088 235 04 27| www.icsadviseurs.nl

