Kerken
Wegens een teruglopend ledental en de daaruit voortkomende financiële problemen wil de
Protestantse Gemeente Hoogeveen drie kerken afstoten. De Kerkboerderij is eind vorig jaar verkocht.
Vorige maand werd bekend dat horecaondernemer Albert Jan Vos een bod heeft uitgebracht op de
Grote Kerk.

Foto: Anne Kuipers
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1 “Het is een juiste beslissing om de Grote Kerk te verkopen”
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Als de leden van de kerk niet meer geld willen geven voor de Grote Kerk, wie moet
er dan voor de kosten opdraaien. Ik vind wel dat het als monument bewaard moet
blijven. Idee om de Historische Kring en het museum hier onder te brengen.
Commercieel exploiteren uitstekend idee. Horeca in voormalige kerk gaat
uitstekend. Na sluiten Tamboerpassage meer reuring rondom het van Echtenplein.
Talloze goede voorbeelden in Nederland en Duitsland.
De financiën voor het behouden van een gebouw is een nutteloze besteding en het
geld kan beter ten goede komen van de minima in Hoogeveen.
De kerk moet blij zijn met het bod van de heer Vos en zijn invulling voor het gebruik.
Het voorgestelde gebruik is een verrijking voor de bewoners en bezoekers
(toerisme) van de stad en de kerk blijft voor de gelovigen beschikbaar. Slim plan:
het mes snijdt aan 2 kanten.
De reden waarom leden afscheid nemen niet bekend. Wellicht door alles wat
gaande is ivm het geloof in de maatschappij. Of de `vrijwillige ` bijdrage die per
gezin wordt verwacht??
Eens, mits de herbestemming recht doet aan de historie en respect heeft voor het
pand en culturele bijdrage aan HGV
Er zijn veel te veel kerken in hgv.
Horeca- en of food market prima bestemming
Jammergenoeg (voor de religieuze gemeenten) is de vraag naar ruimte vanuit de
gemeenten terug gelopen. De historische gebouwen zelf (niet de gebouwen na
1950 gebouwd) moeten wel beschermd blijven. Ik twijfel of het ombouwen van de
kerken naar commerciële bestemmingen in Hvn wel haalbaar is, gezien de
leegstand in de Hoofdstraat al. De ombouw van het oude Postkantoor is wel een
succes. Maar om zo dicht bij de Kerkstraat de kerk zelf ook om te bouwen? Ik vraag
me af of daar een markt voor is. Ombouwen tot boekhandel zal ook niet werken: de
enige prettige boekhandel die we hadden is al een jaar of twee geleden gestopt en
opgegaan in een tabaks- en tijdschriftenketen (waar ik nimmermeer boeken koop)
Aan alles komt `n eind....
Als een kerk niet meer functioneel is ivm terugloop ledenaantallen dan maar
verkopen. Een mooie nieuwe bestemming zou kunnen zijn een boekwinkel zoals
Donner in Rotterdam. Daar zijn lezingen, muzikale uitvoeringen, er zit een
horecahoek in.
Als het geld op is heeft de kerk geen keus. Tijden veranderen.
Als hiermee de toekomst van dit bouwwerk op een verantwoorde wijze verzekerd
is.
Belangrijk is wel dat met name de uiterlijke kenmerken van het gebouw behouden
blijven. Er is in Hoogeveen in met name de 2e helft van de vorige eeuw te veel 'oud'
vervangen door nieuw. Met als afschuwelijk hoogtepunt de Stoekeflat. Persoonlijk
vind ik ook de cascade absoluut niet mooi. Water terug in de Hoofdstraat was een
geweldig idee, maar dat had in de vorm van een grachtje/kanaal met (ophaal- of
draai-)bruggetjes moeten zijn.
Er is een aantal jaren geleden een besluit genomen gebouwen af te stoten. Zou
t.o.v. andere kerken niet redelijk zijn dat deze kerk zo blijft.
Horace mag onder voorwaarden dat wel het karakter van het gebouw bewaard
blijft. en ook vind ik dat een christelijk kerkgebouw nooit mag worden verkocht aan
een islamitisch genootschap. cultureel en historisch is dit voor mij onaanvaardbaar.
Moet ook voor iedereen toegankelijk blijven.
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Ik vind het erg dat een kerk leegloopt vanwege de teloorgang van geestelijke en
culturele rijkdom (o.a. normen en waarden) die daar uit voortkomt. Niet om het
kerkgebouw, dat is maar een gebouw.
Maar aan de verkeerde persoon. Vind zijn plannen niet altijd positief voor
Hoogeveen, maar beter in zijn eigen straatje passen. Zo ook de plannen met de
bios. Hoe de eerst plannen waren en hoe het geworden is zit nogal een verschil in.
Daarnaast de omgang met zijn loyale personeel is niet heel netjes. (Betrokken
geweest bij eerste plannen)
Mee eens als het pand op die manier behouden kan blijven en een nuttige functie
krijgt. Meestal zijn het monumenten. In dit soort panden kunnen ook
appartementen komen.
Meegaan met de tijd zou ik zeggen, en maak er iets moois van met behoud van het
kerkbeeld, zie Zwolle en Maastricht waar in beide een boekenzaak zit.
Mits gebouw voor Hoogeveen blijft bestaan in de huidige vorm.
Mits het pand zo blijft als het er nu staat
Onderzoek naar mogelijkheid om Museum en Historische Kring hierin te huisvesten.
Betrek hierbij de kerken dmv een kerkmuseum. Idem verzetsmuseum
Wanneer het rijksmonument is heeft het gebouw een speciale bescherming, heb
begrepen dat eventuele koper rekening wil houden met de gevoelens van de
kerkelijke gemeenschap, dus lijkt het me prima dat er een andere invulling aan
gegeven wordt die recht doet aan dit mooie gebouw
Zolang hij maar zoveel mogelijk in de oude staat behouden blijft.
Zou wel mooi zijn als hij in originele staat blijft. Maar wat ons betreft mag hij
sluiten, wij gaan niet maar een kerk.
Als de PKN de exploitatie niet meer kan uitvoeren vanwege gebrek aan leden en
inkomsten is het een niet te voorkomen beslissing. Ook een kerkgenootschap moet
de financiën op orde houden. Wel zal het mooi zijn als het monumentale gebouw
behouden wordt en een passende bestemming kan krijgen. Een
overheidsbemoeienis is hier niet verkeerd..
Als het gebouw maar aan de buitenkant blijft zoals hij nu is
Ben absoluut niet gelovig, gaat dus een beetje veel buiten mij om. Wil je dat
gebouw behouden? Moet de belanghebbende daar zelf voor betalen.Als het maar
geen Moskee wordt.
Beslissing is uiteindelijk aan het kerkbestuur. Als gemeente beleid heeft om zorgen
voor oude panden, dan graag het pand beschermen als monument. Laten
verloederen is zonde er is al niet veel moois/ historisch meer in Hoogeveen.
Beslist als monument laten bestaan.
Bij de verkoop wel kijken wat de bestemming wordt van de kerk. Bijv. geen horeca
maar bijv. een museum
De kerk in Borger is nu een cultureel centrum, erg mooi en functioneel
De kerk is weliswaar van de protestantse gemeente, maar het gebouw is van
Hoogeveen. het zou mooi zijn, als het multifunctioneel kan worden ingezet,
eventueel met een kleine bijdrage per inwoner.
De vraag is of het uiterlijk intact blijft. In Hoogeveen zijn al veel historische panden
verkwanseld. Of het omgebouwd wordt tot een grand cafe of hotel daar heb ik
minder moeite mee
Geen probleem wanneer gewaarborgd wordt dat het gebouw niet als 'feestzaal'
gaat worden gebruikt en met et respect wordt omgegaan met de aldaar aanwezige
graven
Hoe gaat het dan met alle gebouwen erom heen, kijk ook naar de tamboerpassage.
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Niet verkopen: zijn kosten voor de gemeenschap. Wel verkopen: wordt er
nagedacht over de toegevoegde waarde van het pand. Een belangrijke voorwaarde
bij verkoop zou moeten zijn om de cultuurwaarde minimaal te behouden.
Snap de kerkvoogden wel, oude kerken zijn duur in exploitatie,,deze kerk heeft wel
heel veel met de geschiedenis van Hgv. te maken,m.i. moet hij zoveel als mogelijk is
,daarvoor bewaart worden !
Als er toch een kerk moet worden verkocht dan beter de grote kerk aan de
Hoofdstraat
Een historisch gebouw niet afbreken of laten vervallen en in ieder geval geen
horeca of dancing
Het zal noodzakelijk zijn, maar wel kwalijk. Het is een prachtige kerk waarmee we
met respect moeten omgaan. Je kunt en hoeft niet alles om te dopen tot een
uitgaansgelegenheid. Er is ook nog zoiets als monumentale waarde
Mooiste kerk van hgv!! Verkoop ligt aan wat er mee gebeurt !!
Slopen
Voorkeur behouden als monument.
De 1e kerk met zoveel tradities,moet blijven
De Grote Kerk hoort bij Hoogeveen, en als deze verkocht gaat worden, wordt dit
nostalgische gebouw voor andere doeleinden gebruikt en of aangepast! Dat moet je
toch niet willen, ik vind het een stuk erfgoed met grote waarde, bedenk een goede
oplossing om het gebouw zo te laten zoals het is en geef het dan een wijze en
verstandige invulling!
De Kerk is historisch pand in hgv zo goed kunnen worden gebruikt voor een
museum en de geschiedenis van hgv in samenwerking met de vereniging van oud
Hoogeveen.(Het museum hoort niet in de bibliotheek daar sterft langzamerhand de
historie van hgv uit daar komen geen toeristen voor naar hgv ) rond om de kerk
kunnen maandelijks boerenmarkten met oude ambachten georganiseerd worden
wat dan ook weer een publiekstrekker is voor hgv Dan ook gelijk de bibliotheek
naar de oude rabobank verhuizen Zijn de onveilige situaties die nu ontstaan aan de
willemskade ook opgelost .Door deze naar de oude rabobank te halen krijgt men
ook weer publiek die direct in het centrum zijn en dan daar ook nog een rondje
hoofdstraat maken . Gaan ze nu niet doen omdat de bibliotheek te ver van hartje
hoofdstraat al ligt
Dit is de oudste kerk van Hoogeveen, monument en moederkerk met begraafplaats.
Dit is het beeld van Hoogeveen waar heel veel mensen een verleden hebben.
Dit monument ga je toch niet verkwanselen. Laat het kerkgebouw toch in stand
blijven als Godshuis en ga er geen ( verkapte )horeca activiteit van maken. Er is al
meer dan genoeg horeca met de nodige overlast in de omgeving.
Hoogeveen heeft al erg/te weinig gebouwen met een historische waarde vanuit de
geschiedenis van Hoogeveen. En deze kerk is een zeer karakteristiek gebouw. Ook
de binnenkant naar mijn mening. Daarbij heeft deze kerk ook een emotionele
waarde voor veel mensen. Uitvaarten hebben er veel plaatsgevonden en ook
huwelijken zijn er voltrokken.
Monument dient gemeentelijk de moeite v/h behoud waard zijn!
Ik heb geen idee wat de toekomstplannen zijn die Dhr Vos heeft met de Grote Kerk
MOEILIJK OM EEN VERKOOPAKTE TE MAKEN ZONDER MAZEN IN DE WET.... ALS
MONUMENT BEHOUDEN BLIJVEN! museum ook mogelijk of andere cultuur. bv
concerten en schilderijen van NAGTEGAAL hoogeveen moet zuinig zijn op zo`n
gebouw
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1.1 Kunt u kort toelichten waarom u het niet de juiste beslissing vindt om de
Grote Kerk te verkopen?




































Beter is een stichting of dat de gemeente het gebouw in beheer krijgt. Je weet nooit wat er op de
langere termijn overblijft van het kerkelijk aspect van dit gebouw wanneer het in particuliere
handen is.
Cultureel erfgoed, heel zuinig op zijn
De grote kerk moet behouden blijven als kerk
De kerk moet kerk blijven om te kerken en voor trouw -en rouwdiensten en muziekuitvoeringen
De oudste en belangrijkste kerk van Hoogeveen kan en mag niet verkocht worden, de kerkeraad
zoekt maar een andere kerk uit.
Deze kerk moet voor het geloof beschikbaar blijven
Die mooie kerk moet gewoon blijven
DIT MONUMENT ALS KERK BEHOUDEN HOOFTSTRAATKERK SLUITEN
Een historisch gebouw als die kerk hoort behouden te blijven.
Een vrij recentelijk opgeknapt monumentaal pand verkopen, daar heb je eerst geen grote
onkosten meer bij. Zeer onverstandige keuze.
Er is in de geschiedenis zoveel gebeurd waarbij de Grote Kerk centaal stond
Er mogen best andere activiteiten worden uitgevoerd in de kerk, maar bij voorkeur niet met een
commerciële reden
Erfgoed verdwijnt op deze manier
Gevoelskwestie
Heeft kerkelijke en hist. waarde
Het is beter om de Hoofdstraatkerk te verkopen tgv ruimte voor andere inrichting centrum. Bijv.
evenementen terrein met koppeling naar Park Dwingeland
Het is dé geboorteplaats van Hoogeveen. Deze kerk is gebouwd in opdracht van jonkheer Roelof
van Echten. Hoe durft men te overwegen die te verkopen? Dan zijn er wel andere kerkgebouwen
met minder belang die weg kunnen.
Het is een gebouw voor het houden van erediensten en niet voor allerlei seculiere
bijeenkomsten.
Het is een mooie monumentale kerk die zo behouden moet blijven. Het zou zonde zijn als
iemand anders deze van binnen of buiten gaat veranderen.
Het is een oud (monumentaal pand) Een mooi kerkgebouw
Het is een van de oudste gebouwen in Hoogeveen. Dit moet in deze staat bewaard blijven
Het moet een historisch pand blijven zonder wilde plamnem er om heen
Het pand moet bewaard blijven als monument
Historie van Hoogeveen
Historisch monument
Historische waarde
Hoogeveen verkwanseld al het oude.links en rechts worden nieuwe appartementen neergezet.Er
wordt lang niet genoeg over nagedacht
Hoort bij culturele binnenstad hoogeveen. moet goed bewaard blijven.
Horeca is niet passend
Iets cultureels mee doen
Ik vind het erg jammer dat een stuk historie van hoogeveen verkocht wordt
In een kerk hoort geen horeca onderneming te komen.
Is cultuurgoed van Hoogeveen. andere bestemming is begin van verpaupering
Is een kerk waar mezen samenkomen
Is moederkerk, kerk is 350 jaar oud, moet behouden blijven voor heel de PKN gemeente.
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Is monument en gezicht Hgv
Karakteristiek kerk moet zo blijven
Ligt aanwas ermee gebeurt,mooiste kerk van hgv,
Markant gebouw
Monument voor de gemeente er is genoeg gesaneerd
Monumentaal pand
Monumentaal pand dat kenmerkend voor Hoogeveen is
Nu commerciele doeleinden. Jammer voor een monumentaal pand.
Omdat het de moederkerk is voor hoogeveen en omdat ik het schandalig vind dat er in en rond
de kerk feesten en evenementen gehouden worden. en in en rond de kerk mensen begraven
liggen en die verdienen rust .
Omdat het een prachtig monument is.
Oud gebouw, dus stuk historie van Hgv behouden
Oudste kerk in hoogeveen
Oudste kerk van hoogeveen, historische waarde, moelijk voor iets anders te gebruiken zonder
ingrijpende veranderingen
Prachtig monument niet in handen van een horecaman. Overigens is de kerk en het gazon een
kerkhof vol voorouders van Hoogeveners. Hoe wordt hier mee omgegaan?
Slopen
Straks word het helemaal verbouwd en gaat de kerk verloren van binnen en van buiten dat zal
zonde zijn
Van verkopen, komt in de toekomst vast slopen, leer mij het Hoogeveens beleid kennen, oud
Hoogeveen is al zo kort en klein gemaakt, probeer verdere afbraak te voorkomen!
Vind dat een kerk een kerk moet blijven. Maar ligt eraan wat er in komt.
Waardevol,historisch
Waarom moet alles vermarkt worden en zijn de financieen leidend in het geheel.
Wat je verkoopt ben je kwijt en de ze kerk hoort gezien zijn historie bij hgv
Weet dat het moeilijk is om de kosten maar niet een ere dienst en horeca
Wij hebben niet veel monumenten behouden in Hoogeveen. Het zou wenselijk zijn er niet wel
voor te kiezen om dit te behouden
Zie boven
Zie reactie
Zie toelichting
Zoals hierboven beshreven
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2 Hoe kan de financiering rond gekregen worden om de
Grote Kerk eventueel als kerk te kunnen behouden?
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Aandelen gaan verkopen
Aandelen, steentje
Afspraken maken met de nieuwe eigenaar voor het beschikbaar stellen, bv voor bruiloft. Of
kerkdienst met life-muziek
Afstoten van de jongere kerk gebouwen en een bijdrage van de gemeente hoogeveen.
Als kerk in de zin van een gebouw voor het houden van erediensten hoeft geen poging te worden
gedaan. Zie vraag 7. Een culturele en passende publieksbestemming zou goed zijn. Daarbij kan
overheidsbemoeienis goed zijn. (Beter als bemoeienis met een winkelcentrum dat niet meer zo
goed loopt)
Andere functie geven
Andere kerken sluiten, deze kerk behouden.
Andere, moderne kerken afstoten, dit is een ECHTE kerk!
Behouden als multifunctioneel monument
Behouden ok. Maar wekke besteming moet de betaler beslissen
Besluit staat al jaren vast. Dit is echt mosterd na de maaltijd... bovendien vertrouw ik Albert jan
het toe het tot een succes te maken voor alle partijen.
Bijdrage vanuit de Gemeente, maar dan ook multifunctioneel beschikbaar stellen aan derden ook
voor niet geloofs gebonden activiteiten.
Commercieel interessant maken
Crowdfunding (2x)
Crowdfunding onder kerkgangers
Culinaire evenementen, trouwlocatie, toeristische atractie orgelspel wisselende tentoonstelling
beelden schilderijen, concertzaal
De eigenaar heeft al besloten dat dit niet gewenst is, waarom dan alsnog als gemeente dat willen
veranderen? Het gebouw is een monument, dus het is al zo goed mogelijk veiliggesteld.
De gebruiker moet betalen
De kerk leden op hun verantwoordelijkheid aanspreken maar de oudere generatie betaald wel
maar de jongeren moeten ook betalen.
De kerkgemeenschap moet dit zelf financieren en anders afstoten.
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De kosten van een kerk moet in mijn ogen gedragen worden door de leden, heeft dit niet genoeg
financiele draagkracht meer dan is verkoop en daarbij het gebouw een andere functie geven een
hele goede optie
Door de week andere mogelijkheden bieden om gebouw te gebruiken.
Drentslandschap
Een monument moet in stand worden gehouden, met functie voor concerten, voorstellingen,
exposities en als kerk
Eigen leden betalen
Eigen verantwoordelijkheid bestuur
Geef de mensen die gebruik maken van de kerk, tijd en ruimte om de 'geldproblemen' op te
lossen, met de gemeente, provincie en eventuele sponsoren!
Gemeente en provincie is goed, maar dan voor een ander doel, zoals museum, enz. zie
bovenstaande reactie
Goede herder kerk sluiten en grote kerk open laten
Het is een monumentaalpand. Verkopen aan hoogste bieder met voorwaarde ter beschikking
stellen op zondag voor de eredienst
Hoewel er een begrijpelijke scheiding is tussen kerk en staat, horen kerken als deze tot het
cultureel erfgoed. Die dus moeten behouden blijven. De gemeente zou de kerk wellicht ook
kunnen gebruiken als aula of zo.
Hoofdstraatkerk verkopen. Grote Kerk vaker inzetten bij culturele evenementen.
Ik ben van mening dat zowel gemeente als inwoners, kerkgangers etc. hierin hun bijdrage kunnen
betekenen
Ik denk niet dat het of of is maar en en we kunnen collecteren en de gemeente kan bijspringen
en misschien zijn er nog particuliere intiatievenI
Ik stem voor behoud gemeente hgv
Ik weet niet wat de kosten zijn, mijn voorkeur neigt naar bijleggen door gemeente
Kerk dient een andere bestemming te kiijgen dan horeca
Kerk ook voor andere activiteiten gebruiken
Kerken worden soms voor € 1 overgedragen.
Kerkorganisatie voor gebruik laten betalen
Leden van de kerk zouden dit op moeten brengen en niet de gemeenschap anders verkopen
Maak er iets cultureels van. Of iets waar je bruiloften kan houden en tegelijk het eten en het
feest kan geven.
Meer activiteiten organiseren , b.v concerten
Moeten de kerken zelf regelen
Monumentenzorg
Multi inzetbaar met behoud van de kerkelijke vraag
Multifunctioneel maken
Of aan een particulier verkopen
Onderbrengen bij de stichting Drentsche Kerken.
Orgel en preekstoel in tact laten, kun je altijd nog eens een dienstje houden.
Overdekte markt
Overweeg een samenwerking met andere Christelijke kerken in Hoogeveen om gezamelijk dit
gebouw te gaan gebruiken.
Project plus sponsors opzetten
Sluiten is wel degelijk ook een optie.
Stichting
Stichting drents landschap of cultuur tweegebruik
Stichting oude kerken Drenthe
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Stichting ter behoud van
Uit algemene middelen en daarna mogen inwoners ook wel bijdragen.
Verhoging kerkbelasting
Verkoop andere kerk en verhoog bijdrage
Verkoop de kerk aan Albert Jan Vos maar stel uw voorwaarden. In elk geval geen
horecagelegenheid.
Verkoop een andere kerk.
Verkoop garandeert fatsoenlijk onderhoud, dus behoud. Andere bestemming dient geaccepteerd
te worden.
Verkopen
Verkopen of behouden is redelijk zwart-wit. Er kan ook gezocht worden naar een combinatie.
Ofwel of er een financierder gevonden kan worden die zijn ding er mee kan doen, onder
voorwaarden.
Verkopen!
Voor ons hoeft het niet, Diegene die er heen willen en het open willen houden moeten dan maar
hun steentje bijdragen.
Vrijwillige sponsoren
Wanneer de financiering niet loopt is het duidelijk dat het daarom gaat en niet om geloof
Wanneer niet genoeg mensen bereid zijn de kerkgemeenschap draaiende te houden, dan leidt
dat nu eenmaal tot financiële onhaalbaarheid. Triest, maar de realiteit.
Wat zichzelf niet kan bedruipen heeft geen bestaansrecht. Koester mannen zoals Vos die wel iets
van Hoogeveen weten te maken. Gebouw z.s.m. verkopen aan Vos en je zult verbaast staan wat
er voor terug komt.
Zelfredzaamheid
Zie antwoord op vraag 8
Zie antwoord vraag 7 daar zouden ze een groot bedrag zelf mee binnen kunnen halen eventueel
tekort bijleggen door gemeente en provincie
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Stel u krijgt de mogelijkheid om een alternatief aan te bieden voor de Grote Kerk.

3 Als de Grote Kerk daadwerkelijk wordt verkocht, hoe ziet u
dan dat het pand het liefst wordt gebruikt?
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(senioren) appartementen, met voorrang voor de huidige klerkgemeente leden
Aanpassen aan wat er kan in de omgeving mischien is het te verhuren.
Alle elementen moeten bewaard blijven en het moet toegankelijk zijn voor alle inwoners
Als er een makrt voor is, kan ombouw tot appartementen welicht een idee zijn. De ligging is voor
een woonbestemming dan weer niet zo prettig, maar dat is persoonlijk.
Als het pand maar zoveel mogelijk behouden blijft, bijv. Museum, trouwlocatie, horeca
Behoud van oude interieur!
Beslissing door nieuwe eigenaar.
Biercafe
Combinatie met verschillende maatschappelijke activiteiten. Zoals cultuur en horeca.
Concerten enz.
Concerten, optreden van koren
Concertlocatie met horeca
Concertzaal
Concertzaal, museum
Concertzaal, tentoonstellingsruimte
Culturele bestemming.
Culturele invulling
Dat mag de koper zelf weten. Hij/zij heeft daar dan voor betaald en moet de vrijheid krijgen om
te ondernemen.
De mogelijkheden zullen heel beperkt zijn, het is een oud gebouw vrijwel zonder
isolatievoorzieningen.
Dienen als kerk, natuurlijk
Diensten,concerten, vergaderingen e.d. pers. vond ik het aanbod van ondernemer niet gek maar
eigendomsrecht zijn v ooor de toekomst geen waarborgen! Er kan dan zomaar van alles gaan
gebeuren wat we nu niet willen!
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Een bestemming die raakvlakken heeft met religie, historie en/of cultuur
Een functie waar op dat moment het meest behoefte aan is op die plek in Hoogeveen
Een gebouw met tentoonstellingen en concerten
En een kerkelijke functie te kunnen vervullen
En horeca
Evt. multifunctioneel zou kunnen maar er mag niets aan buiten en binnen veranderen.
Expositie, museaal, kunst, cultur
Gebouw waar lessen/cursussen gegeven kunnen worden. Wel in dezelfde staat laten.
Geen van allen
Het moet een kerk blijven.
Het plan van Albert-Jan Vos kan ermee door.
Het zou een prachtig pand voor de bibliotheek annex boekhandel geweest kunnen zijn.
Hij moet als kerk gebouw behouden blijven.
Hip café restaurant, zie Jopenkerk
Historische Kring Hoogeveen en Museum
Horeca (5x)
Horeca gelegendheid
Horeca met a.j.vos
Horeca mits karakter en respect van gebouw bewaard blijft. Horecaformule zoals het
postkantoor.
Horeca of foodmarket
Horeca, gecombineerd met museum of andere culturele activiteiten
Horica
Iets voor jeugd onder de 18 jaar
Ik stel voor de oude rabobank af te breken en de kerk te behouden, een kerk met een groot
gezellig plein waar van alles te doen is, ook daar weer markt.
Ik zou liefst en hotel zien. hebben we niet veel. En als we Hoogeveen plezieriger maken lijkt me
dat een goed plan
In een verlengde van de tambperpassage met eem vorm van jeugd opvang vrijetijdsbesteding.
Inrichten als een boekenpaleis(voorbeeld Groningen en daarnaast eenexpositie ruimte met een
eenvoudige horeca(alco vrij) gelegenheid tijdens openingstijden
Kantoor/centrum voor non-profit organisatie met sociaal doel.
Kerk laten
Kerk.
Laten zoals hij nu is !!!!!!!
Luxe restaurant
Maak er dan een multifunctioneel gebouw van als het zo nodig verkocht moet worden waar jong
en oud iets aan hebben!
Mag koper over beslissen
Moeilijk; kerk moet door andere gelovigen kunnen worden gebruikt NIET ALLEEN OMDAT OPA
EN OMA HIER OOK KERKTEN!
Multifunctioneel, cultureel of horeca,
Musea (historisch en verzet
Museum (4x)
Museum gekoppeld aan daghoreca
Museum o.i.d.
Museum of iets dergelijks
Museum, religieuze evenementen
Muziekpodium
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Net als het Klooster, de oude staat behouden
Niet ombouwen!!
Niet ombouwen...zo laten waar het voor is bedoeld!
Niets veranderen. hooguit een gedeelte museum bv in het achterste gedeel van de kerkzaal
Nog steeds als kerk, tentoonstellingen muziekoptredens
Of te gebruiken voor gezellige evenementen en/of boekenmarkten, antiekmarkten.
Op kerk gebied
Overdekte markt// Het uiterlijk niet/minimaal aantasten
Overlaten aan de koper
Podium voor vermaak
Pop podium zoals Paradiso Amsterdam
Poppodium
Restaurant maar graag zoveel mogelijk het uiterlijk van de kerk behouden zowel binnen als
buiten
Slopen
Te gebruiken als museum, tentoonstellingsruimte, concerten, culturele actviteiten
Trouwlocatie inclusief faciliteit voor recepties
Uitgaansgelegenheid
Voor de erediensten van meerdere kerken.
Voor evenemente, kerkdiensten etc
Voor kerkgang en concerten en culturele bijeennkomsten, tentoonstellingen
Voorziening voor culturele en endere bij het gebouw passende activiteiten.
Zie 7
Zie 8
Zie de toelichting bij pt 7
Zie hierboven
Zie reactie boven. Boekwinkel zoals Donner in Rotterdam
Zolang de oude historische staat maar bewaard blijft ! Zeker geen kantoren !
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In het dorp Nieuwlande staat ook een kerk te koop.

Foto: Boom Uitgevers Nieuwsmedia
Dorpsbewoners willen van de kerk een museum maken deze kerk heeft een belangrijke rol gespeeld
in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stel de kerk wordt omgebouwd tot Verzetsmuseum.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4 “Ik ga het Verzetsmuseum in Nieuwlande zeker bezoeken”

(n=293)
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Als inwoner van de gemeente Hoogeveen en Nieuwlande voel ik me zeer
betrokken bij instandhouding van het oorlogsmuseum en de kerk is daar een
geschikte locatie voor.
Als inwoner van Nieuwlande en groepsleerkracht van een De Palm in Elim zal ik het
zeer op prijs stellen dat de geschiedenis van Nieuwlande ten tijde van de WO 2 daar
gestalte gegeven wordt met een museum in de kerk waar zich heel veel heeft
afgespeeld. Natuurlijk kan er ook ruimte vrij gemaakt worden voor de ontwikkeling
van het dorp en de verre geschiedenis van het dorp.
Deze kerk is zeker een museum waard! Wat heeft zich hier veel afgespeeld!!!!
Dorp beloond door Yad Vashem, kan de gemeente m.i. niet achterblijven!
Gezien de oorlogsgeschiedenis van dit gebouw een zeer goed initiatief om hier een
oorlogsmuseum van te maken. Ook omdat er op korte afstand het onderduikershol
en monument zijn.
Het is van belang dat we onze geschiedenis kennen. Daarom is het een waardevol
initiatief om het verzetsmuseum op te richten
Ik denk dat ombouw naar een of meerdere woningen eerde haalbaar is. Een
museum is een leuk idee, maar er zal vrijwel zeker geen structurele bijdrage zijn
vanuit de overheid, dus wordt het weer zo`n amateuristisch museumpje, gerund
door vrijwilligers. Daar heb ik op zich niet veel op tegen, maar de praktijk is dat het
moeizaam is dit vol te houden, en dan wordt het een museum met constante
geldproblemen en raakt het gebouw evengoed nog in verval.
Ik ken het gebouw persoonlijk heel goed. Als het museum werkelijkheid wordt dan
zijn ze tonnen kwijt om de kerk te restaureren.
Lijkt mij interessant en misschien zelfs wat meer regio verzetsverhalen en objecten
laten zien
Monumenten moeten behouden blijven en een nuttige functie krijgen zoals bv
museum, maar misschien zitten ze in nieuwlande ook verlegen om appartementen
Op TV Drenthe hoorde ik o.a. dat de verzameling van Jo Schonewille daar dan een
plaats kan krijgen. Door de oorlogshistorie van dit gebouw mag het m.i. zeker niet
verkocht worden.
Sla de geschiedenis boeken maar open over 40/45 Nieuwlande komt er altijd in voor
Dit is een uitstekend idee van de initiatiefnemers
Daarnaast zou het een breder museum kunnen zijn. Alles wat met de geschiedenis
van nieuwlande te maken heeft.
Dat is een waardige en goede oplossing, en mensen kunnen en vele herinneringen
ophalen en tot rust en bezinning komen, zoals een kerkgebouw altijd al deze functie
heeft gehad!
Een lovenswaardig initiatief. Er zal echter behoorlijk wat moeite moeten worden
gestoken in de PR, om te zorgen dat het 'op de route' komt van de (fietsende)
tourist in Drenthe. De gemeente vraag ik, om de bewegwijzering te subsidieren.
Maar dat bezoek zou eenmalig zijn. En daarmee financieel geen onderbouwing voor
het behoud van deze kerk.
Nieuwlande heeft een grote naam als verzetsdorp. Museum zou zeer passend zijn.
Vooral nu in deze tijd weer met de herdenking van onze oorlogsslachtoffers dit
mag nooit vergeten worden.
Zou een mooie trekpleister zijn voor Nieuwlande.past bij 'verzets' dorp.Is m.i. wel
wat van te maken,,alleen niet Drents denken maar landelijk!
Bezoek is helemaal afhankelijk van wat er getoond gaat worden. Het zal wel een
streek/provincie dekking moeten krijgen.
13











Mee
oneens





Zeer mee
oneens

Weet niet











Er moet wel een heel goed museum komen dan want het museum in Hoogeveen
heeft het al meerdere keren niet overleefd. Nieuwlande is een veel te kleine plaats
voor zoiets. Misschien als dependance van Westerbork? Daar is genoeg kennis om in
te schatten of een museum levensvarbaar is op die plek. Er zijn wel meer plekken in
de omgeving die in wo2 een kampstatus hebben gehad. Die kun je er dan bij
betrekken en zo een bredere kijk krijgen op wat er in die oorlog hier in Drente
allemaal speelde. Heel nuttig voor de schoolgaande jongeren.
Ik ben niet zo`n museumbezoeker. Verder vind ik, dat de mensen in Nieuwlande zelf
moeten beslissen wat er in hun dorp gebeurt en ik woon in Hoogeveen.
Ik zal het verzetsmuseum één keer gaan bezoeken.
M.b.t levendig centrum : - probeer alsnog aan de Pet ruimte in overleg met v Triest
op de begane grond maximaal een plein uitbreiding te geven. - Concentreer z v m
gevarieerde middenstand etc. En andere activiteiten en gezellige ruimte in het
gebied kerkplein bij Pet, plein bij postkantoor/ grote kerk , Tamboer/ kerkstraat doorbreek eenzijdige horeca saaiheid- en maak daar een uniforme herkenbare
uitstraling van. Ntreer
Mijn bezoek blijft beperkt tot een eenmalig bezoek. Ik zal mensen er wel oprijzen,
maar de vraag is of Nieuwlande de juiste plek is voor zo`n museum. Het initiatief is
zeker de moeite waard.
Misschien zou ik het bezoeken, als het er goed uit zou zien en de buitenkant zo
behouden blijft en binnen in de kerk ook.
Was reeds meerdere keren bezoeker van het privé oorlogsmuseum in de boerderij.
Het verzetsmuseum krijgt dan wel een heel dure locatie in zo`n betrekkelijk klein
dorp.
Een dergelijk museum moet zeer goed geëxpoiteert worden om het pand in goede
staat te behouden. Als doel behoud is dient aan de bestemming concessies gedaan
te worden. Een museum kan maar de inkomsten zullen waarschijnlijk veel te laag
zijn om onderhoud te financieren.
Een woonfunctie lijkt mij beter dan een museum. Een alternatief zou kunnen zijn
een gedenkplaat met uitleg wat er in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld in
het verzet in Nieuwlande.
Geen behoefte aan.
Geen interesse. Initiatief volledig bij bewoners leggen. Digitaal voldoende.
Houdt op de lange duur geen stand.
Waarom zou ik daar heen gaan?
Zijn al zoveel gebouwen met 'geschiedenis' Kan nooit zelfstandig zijn broek
ophouden Wie gaat er nu naar zo`n locatie in een dorp? . Mag geen
gemeenschapsgeld heen! Maak er een of twee woonappartementen van. Wordt als
museum fiasco, net als Van Goghmuseum in Nieuw Amsterdam.
Ik weet niet of ik zou gaan maar het is een goed initiatief. Vakantie- en
voorbijgangers nemen wellicht wel een kijkje
Lijkt me niet rendabel te krijgen. er zijn al zoveel soortgelijke musea. 13 in een
dozijn. Hoogeveen heeft meer sjeu nodig, Een soortgelijk museum is stilstand.
Waarschijnlijk gaan we wel 1x keer kijken met de kinderen, maar daarna houdt het
op. Hier kan een museum niet van bestaan volgens mij.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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