
HERBESTEMMING ST. JOZEF KERK KERENSHEIDE



Initiatief

■ Burgerinitiatief  Kerensheide gestart in 2013
Ø Aanleiding sluiting Sint Jozefkerk

■ Fundament in notitie ‘Herbestemming’ 
Ø Stuurgroep (initiatiefnemers in Kerensheide) 
Ø Deze notitie is in 2014 besproken met het Kerkbestuur, Bisdom, de 

gemeente Stein en de Provincie Limburg. 
Ø Verder is met een groot aantal stakeholders gesproken. Ook met de 

bewoners van Kerensheide.
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Richting

■ Gedragen concept met multifunctionele invulling
– Ontmoetingsruimte
– Kleinschalige woongemeenschap
– Voorzieningen en dienstverlening voor wijk

■ Instandhouding ‘identiteitsdrager’ (kerk)
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Intentieovereenkomst
Wijkcentrum & Woonzorgvoorziening Kerensheide

■ Op 27 mei 2017 is tijdens een conferentie besloten een 
intentieovereenkomst aan te gaan voor een haalbaarheidsonderzoek

■ Partijen
1. Gemeente Stein
2. Provincie Limburg
3. Rabobank Westelijke Mijnstreek
4. Kerkbestuur
5. Wonen Limburg
6. Anders Beter Westelijke Mijnstreek
7. Stichting Wijkcentrum Kerensheide



Onderzoek

■ PC kwadraat: behoefte Wonen & Zorg

■ Patiënt Content: passend arrangement

■ Maurer United: kansen ruimtelijke omgeving

■ Hendrix Architecten: kansen gebouw
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Gefinancierd door Provincie Limburg, Gemeente Stein, Kerkbestuur 
en Rabobank Westelijke Mijnstreek



Onderzoek

■ 16 sociale woningen (rolstoeltoegankelijke zorgwoningen) te realiseren buiten de kerk.

■ In het kerkgebouw worden met verbinding naar de zorgwoningen onder meer de 
volgende bestemmingen opgenomen:
1. Ruimte voor dagbesteding 
2. Zorghotel met 12 kleine kamers
3. Verhuurbare ruimten voor onder meer:
■ Huisarts
■ Apotheek
■ Fysiotherapeut
■ Welzijnswinkel
■ Pakketdienst etc.

4. Ondersteunende horecaruimte met keuken en binnen- en buitenterras 
5. Ontmoetingsruimte voor en door de bewoners en de wijk
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Bouwstenen PvE

■ Zorggeschikt wonen
■ Dagbesteding 
■ Wijkontmoetingsplek
■ Kleinschalige horeca
■ Zorghotel / respijt
■ Huisarts en apotheek
■ Fysiotherapie
■ Welzijnswinkel



Hoe nu verder…

■ Financiële dekking nodig in tekort behoud erfgoed (achterstallig 
onderhoud van € 1,3 miljoen)

■ Provincie en Gemeente zijn bereid mee te werken om tekort te 
dekken mits er een sluitend businessplan voorligt voor 20 jaren
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Vervolg

■ Voor een onderzoek naar de vereiste businesscase heeft de 
Stichting professionele hulp nodig op allerlei gebied, zoals juridisch, 
financieel, fiscaal, bouwkundig, architectonisch, vastgoedbeheer.

■ De gemeenteraad van Stein heeft 14 februari 2019 aan de Stichting 
een krediet beschikbaar gesteld van €. 110.000,-- voor dit onderzoek.

■ Na een officiële aanbesteding is op 13 mei opdracht 
verstrekt aan Bureau RO groep uit Maastricht.
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Communicatie

Er zijn een viertal informatieavonden gehouden:
■ 4 februari 2015 (instellen klankbordgroep)
■ 12 juli 2016
■ 26 april 2017 (gelijk met hoorzitting Bisdom)
■ 23 juli 2018 (uitbreiding klankbordgroep)

Er is een klankbordgroep uit inwoners van Krensheide en er zijn met direct 
omwonenden nog afzonderlijke gesprekken gehouden.

Daaruit is gebleken dat de overgrote meerderheid 
voorstander is van het project.
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Onderzoek RO groep

■ Inmiddels is met andere partijen gesproken zoals 
Woningcorporatie Woonpunt en zorgpartijen.

■ Gebleken dat partijen niet doorgaan om diverse redenen:
■ Risico te hoog om naast woningbouw ook verantwoordelijk te 

zijn voor kerkgebouw (toekomstig onderhoud) Kerk
■ Met deze partijen is de realisering niet haalbaar.



Onderzoek RO groep

■ Alvorens definitief de stekker eruit te halen eerst bezien of 
andere gegadigden/mogelijkheden aanwezig zijn.

■ Woonpunt is geïnteresseerd en ook een zorginstelling.
■ Middels een ateliersessie in december zal met deze partijen en 

een drietal deskundigen op het gebied van architectuur, 
constructie en financiën worden bestudeerd of mogelijkheden 
aanwezig zijn om in de kerk 20 woningen (middenhuur) met 
een ontmoetingsruimte te realiseren.

■ Dit terug te koppelen aan gemeenteraad en omgeving 
(klankbordgroep, kerkbestuur en directe omwonenden)



TOEKOMSTBESTENDIG  
NIEUWDORP

 
 
 
 

 



Waarom & wat?

■ Diverse opgaven komen samen in Nieuwdorp

■ Tegelijk in samenhang bekijken met diverse partijen

■ Programma: continu proces telkens nieuwe activiteiten 

■ In ieder geval toekomst Buurtcentrum

 
 
 
 

 



WAP organisatie

Stuurgroep

Procesgroep

Stuurgroep:
• 2 wethouders
• Zaam Wonen
• Kerkbestuur
• Coordinatiegroep DOP

Klankbord
groep

Thema 1

Klankbordgroep:
• Stg. Buurtwerk
• Stg.Buurtcentrum
• Gemeente Stein
• PIW
• GGD
• Programmamanager 

WOP Donderberg
• Huurdersorganisatie 

Zaam Wonen

Procesgroep:
• Ambtenaren
• Zaam Wonen
• Coordinatiegroep DOP
• DOP Nieuwdorp

 
 
 
 

 

Thema 3 Thema 4 Thema 5Thema 2



Proces tot nu toe (1)

■ Fase 1 – starten en ophalen
• Procesplan vastgesteld door College 6 nov 2018

• Interviews met ondernemers, verenigingen, stichtingen, professionals

• Straatinterviews met inwoners 

• Procesgroep >> KBG >> Flyer >> Wijkavond 31 jan 2019 >> toetsen uitkomsten

■ Fase 2 – analyse - SWOT
• Sociale situatie (contact, zelfredzaamheid, vergrijzing, eenzaamheid)

• Creëren bruisend hart (buurtcentrum, woningen, voorzieningen, etc.)

• Aanpak woningen (verbetering en nieuwbouw voor jong en oud)

• Kwaliteitsverbetering openbare ruimte en parkeren en duurzaamheid

• Procesgroep >> KBG 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Proces tot nu toe (2)

■ Fase 3 – opstellen WAP >> 5 Plannen van Aanpak
• 360 graden Nieuwdorp 
• Bruisend Hart
• Aanpak woningen Zaam Wonen
• Duurzaamheid
• Communicatie

■ Fase 4 – besluitvorming WAP - PvA’s
• Vaststellen Plannen van Aanpak 26 nov 2019
• Raad 4 dec 2019

Ø Op naar volgende processtap



Bruisend hart Nieuwdorp

 
 

Afbakening:

 
 
 
 

 



Bruisend hart - Doel

• Overall doelstelling: toekomstbestendige wijk
Mét een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers 
zich helemaal thuis voelen

• Procesdoel plan van aanpak:
o Stedenbouwkundig onderzoek (historie, huidig, trends) 
o Ruimtelijke scenario’s om te komen tot een bruisend hart

 
 
 
 

 



 
 

• Centrale laagdrempelige ontmoetingsruimte en 
informatiecentrum voor jong en oud. 

• Behouden en creëren buitenactiviteiten voor jong en oud 
in en nabij buurtcentrum.

• Medisch centrum
• Gebedsruimte
• Winkels
• Weekmarkt en andere evenementen zoals Pinksterfeest
• Horeca liefst met terras.
• Zorgwoningen met aanvullende zorg.

WENS 
INWONERS

 
 
 
 

 



ORGANISATIE SCHEMA
BRUISEND HART NIEUWDORP

Projectgroep Bruisend
Hart Nieuwdorp:
Þ Kerkbestuur
Þ Vivantes
Þ Gemeente
Þ Zaam Wonen
Þ Buurtcentrum
Þ DOP kern Stein

Projectgroep

Projectteam Bruisend Hart
Þ Procesbegeleider (lid 

procesgroep WAP 
Nieuwdorp)

Þ Stedenbouwkundige
Þ Ondersteuning door 

Gemeente en 
Zaam Wonen

Project team

Klankbordgroep 
Bruisend Hart

Klankbordgroep Bruisend 
Hart:
Þ Eigenaren woningen
Þ Omwonenden
Þ Gemeenschapshuis
Þ Medish centrum
Þ Ondernemers

Brede 
participatie

groep

Brede participatiegroep
Þ Bewoners Nieuwdorp
Þ Andere betrokkenen

 
 
 
 

 



Bruisend hart Nieuwdorp

Globale Planning:

Ø Oktober/november: 

Ø Onderzoek ruimtelijke visie Nieuwdorp

Ø Ophaalsessie. 
Gesprekken met betrokken partijen

Ø Inventarisatie gebouwen en terrein.  Eigendom situaties, huidig gebruik en 
gebruiksmogelijkheden gebouwen, juridische en bouwkundige mogelijkheden etc.

 
 
 
 

 



Ø November t/m mei
Ø Ateliersessies van  Projectteam en Projectgroep 3x. 

Partijen nemen kennis van elkaars wensen, waardoor mogelijke slimme
verbindingen met meerwaarde kunnen ontstaan. Ook zullen uiteindelijk allerlei
scenario’s worden besproken incl. financiële vertaling.

Ø Klankbordgroep. Toelichting en discussie over resultaten ateliersessies. Tussen de 
diverse ateliersessie zullen ook klankbordbijeenkomsten worden gepland (in totaal 2 of 
3)

Ø Mei 2020:
Inwoners
Gemeenteraad

 
 
 
 

 




