
 

  1/1 
 

 
Datum 15 maart 2022 

Afzender Bestuur en Communicatie 

Informatie W.J.M. Groen 

Telefoon 06-46215201 

E-mail groenwj@haarlem.nl 

  

 

 

Haarlem onderzoekt maatschappelijke nevenfuncties voor kerken 

Project Buurtbakens verwerft uitkering Erfgoed Deal 
 
In Haarlem werken kerkbesturen en de gemeente sinds 2019 op een bijzondere manier samen. De 
samenwerking kwam tot stand bij het ontwikkelen van de Kerkenvisie, een gezamenlijke visie op 
de toekomst van Haarlemse kerken. Tijdens de werksessies ontstond het idee om parallel aan het 
maken van de Kerkenvisie het project Buurtbakens te realiseren. Daarin staat het zoeken van 
aanvullende maatschappelijke functies -naast de geloofsfunctie- centraal. Voor dit onderzoek heeft 
de Gemeente Haarlem nu een bijdrage van 509.000 euro ontvangen van de Erfgoed Deal.  

 
 
Maatschappelijke organisaties 
Los van de Kerkenvisie onderzoekt de gemeente Haarlem welke voorzieningen per stadsdeel nodig 

en wenselijk zijn voor de sterk groeiende stad. Veel maatschappelijke organisaties zoeken een 

centrale plek in de wijk, maar die plekken zijn schaars. Door deze organisaties te koppelen aan 

kerken kan worden onderzocht of er combinaties van functies mogelijk zijn. Kerken zijn van oudsher 
maatschappelijk relevant voor de directe omgeving en willen dat graag blijven, aanvullende sociale 
functies in de kerk passen daarbij. Wethouder Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling, Monumenten en 

Sociale Zaken): “De Erfgoed Deal levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. 
Kerken behouden op deze wijze hun waarde als historische ontmoetingsplek en de stad heeft meer 
ruimte voor maatschappelijke organisaties. Dit is een win-win situatie.” 

 
Erfgoed Deal 

Voor het matchingsproject Buurtbakens krijgt Haarlem een bijdrage uit het landelijke 
samenwerkingsverband Erfgoed Deal. De gemeente draagt bij voor de helft van de kosten. Dankzij de 
uitkering kan de gedachte ‘kerken als huis van de wijk’ verder worden uitgewerkt, met als 
voorwaarde dat de cultuurhistorische waarden van het erfgoed bij de nevenbestemming behouden 

blijven. Te denken valt aan combinaties van zorg, welzijn en cultuur. Een muziekschool kan lessen 
verzorgen, maar ook spreekuren van zorginstanties of een voedselbank zijn denkbaar. 
 

 

 
Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl 
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