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Medegebruik van kerk in Baarlo laat
langer nog op zich wachten
Dat het aantal kerkgangers afneemt is een feit, toch vindt
deken Wilson Varela dat de kerkgebouwen behouden moeten
worden en dat de eredienst moet blijven doorgaan. Daarom
lopen er onderzoeken in samenwerking met de gemeente en
dorpsraden om een andere invulling in de kerk te krijgen. Zo
ook in Baarlo waar de discussie al enige jaren wordt gevoerd.
Het dorpsoverleg wil het onderzoek echter breder trekken, de
toekomst van alle accomodaties in kaart brengen en een visie
opstellen.
In 2018 speelden de eerste ideeën al om de kerk in Baarlo een herbestemming te geven. Architect Huub Swillens
werd door het dorp in de arm genomen om te kijken naar de mogelijkheden. Uiteindelijk was het dorp aan zet om
ideeën uit te werken. Hoewel er een eerste gedachtegang ligt, is er door het dorpsoverleg, nu drie jaar later, gekozen
voor een aanvullend accommodatiebehoefte onderzoek. De hoofdvraag luidt: hoe toekomstbestendig zijn de
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accommodaties in het dorp? Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de verenigingen en organisaties geen
concrete plannen heeft voor de toekomst. Het dorpsoverleg wil hen eerst ondersteunen door het maken van een
accommodatievisie, voordat er speciﬁek wordt gekeken naar de herbestemming van de kerk, ook al is het vijf voor
twaalf en dient er snel een multifunctionele invulling te komen.
Complex
Volgens Erik Janssen, die meewerkt aan het opstellen van het accommodatieplan, is dat een complexe opgave. "We
moeten als dorp naar het totaalplaatje kijken en voorkomen dat we druk bezig zijn met de toekomst van de kerk en
daardoor andere zaken over het hoofd zien. Daarom trekken we het onderzoek breder en kijken we naar de toekomst
van alle accommodaties. We merken dat veel verenigingen en organisaties vooral bezig zijn met de waan van de dag.
Als dorpsoverleg willen we hen ondersteunen door ze bijvoorbeeld met elkaar in contact te brengen, zodat ze kunnen
sparren over de toekomst. Tevens speelt de gebiedsvisie van De Kazing een belangrijke rol. Uiteindelijk hangen alle
accommodaties met elkaar samen. Zo kan de kerk bijvoorbeeld ook een plek worden waar sport en cultuur wordt
gefaciliteerd, maar dat hangt weer af van de herontwikkeling van De Kazing."
Nu de enquête is uitgezet en de conclusies helder zijn, wil het dorpsoverleg aan de slag met het vormen van
werkgroepen. Zo is er ook een werkgroep die zich speciﬁek bezig gaat houden met de invulling van de kerk. Zodra er
concretere plannen liggen, kan de architect wederom aan de slag. Zelf wil de kerk het kerkzaaltje in gebruik houden
voor erediensten en andere activiteiten, waar plaats is voor bijna honderd personen, geeft Jan Berden, voorzitter van
het cluster van de kerken Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik, aan. "Voor het gebruik van de grote kerk zijn er
meerdere mogelijkheden bedacht. Zo wordt er aan een columbarium, ook wel urnenmuur genoemd, gedacht met
eventueel een graftombe in de kelder. Ook spelen de gedachten om de kerk in te richten als museum,
multifunctioneel centrum, vergaderruimte of rouwcentrum. Daarnaast zou de kerk een horecafunctie kunnen krijgen,
zodat er bruiloften, partijen of begrafenissen kunnen worden gehouden. Het realiseren van een terras of restaurant is
ook mogelijk. Een laatste idee is om op een verdieping woningen te bouwen. Er hebben zich al drie gegadigden
gemeld om één van deze ideeën verder uit te werken. We wachten nu eerst het accommodatieplan af, voordat de
gesprekken verder gaan. Het zal dus nog even duren voordat de kerk nog een andere functie erbij krijgt."
Tijd
Dat het maken van een goed onderbouwd accommodatieplan lang duurt, is volgens Erik Janssen te wijten aan het
werk dat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd. "Zelfsturing kost nu eenmaal tijd. De meeste vrijwilligers werken
fulltime en moeten dus naast hun werk hun taken in de werkgroepen uitvoeren. Daarnaast is het een veelomvattend
thema, voordat je echt resultaat ziet is er veel tijd verstreken. Zo zijn er een legio aan voorbeelden te bedenken voor
een invulling van de kerk. Voordat we naar de gemeente gaan met een idee moet het scenario goed onderbouwd
worden. Maar met de verkiezingen voor de deur verwachten we niet dat de gemeente nog een besluit gaat nemen."
Tekst: Jeanine Hendriks
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