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Leonarduskerk
De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de
volgende stelling.

1 'Ik vind, dat de Leonarduskerk kan worden
gesloopt en dat het terrein voor andere
doeleinden kan worden gebruikt'
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Als er een beter bestemming heeft. En als geen geld bij hoeft te leggen.
Ben ik het gedeeltelijk mee eens, omdat er nog een kerk is in Beek en Donk. Alleen snap ik de
mensen uit `Beek` ook wel als zij tegen zijn.
De kerk is toch een mooi monumentaal gebouw en een herkenningspunt binnen de gemeente.
De kerk kan voor vele doeleinden gebruikt worden, kijk maar naar Helmond
Die is een paar jaar geleden nog gerenoveerd... En waarvoor??? Om gesloten te worden?? Wat
ook nog eens handen vol geld gekost heeft.. Dat hadden ze beter aan de jeugd kunnen
spenderen als aan een kerk die een paar jaar later gesloten wordt!!!
Dit is een gebouw betaald door de gemeenschap . is dus van de gemeenschap en moet ook als
zodanig een bestemming krijgen , een bioscoop of theaterzaal zoals de speelhuiskerk in
Helmond zou een goede bestemming zijn..
een baken wat al van ver te zien is als we fietsen of wandelen dus een mooi herkenningspunt
voor het daar hoor ik thuisgevoel". En zeker niet te vergeten dat het een monumentaal
cultureel erfgoed van Beek en Donk is!!"





























Een rijksmonument sloop je niet!
Eerst is er geld ingezameld voor een renovatie. Nu is de kerk gerenoveerd en wordt deze niet
meer gebruikt. Hoezo, geldverspilling?
Gebouw met een cultuurhistorische waarde niet slopen, maar wel een andere bestemming
geven. Het geld voor de bouw van deze kerk is destijds door vele mensen gedoneerd. Het zou
jammer zijn als een projectontwikkelaar daarmee aan de haal gaat.
geef de kerk zoals het er nu staat een nieuwe bestemming
Hangt helemaal af van mogelijke alternatieve. Er is pas voor miljoenen aan verspijkerd dat gooi
je toch niet zomaar weg! Het is een prachtig gebouw met voor velen emotionele waarde
Het is zonde als het gesloopt wordt, maar een goede bestemming zoeken is lastig. Het moet
voldoen aan de wensen van het bisdom en het moet geen concurrentie worden voor andere
organisaties in Laarbeek. Theater is leuk, maar `t Anker probeert ook het hoofd boven water te
houden, wat dan nog moeilijker wordt.
Het is zonde om zo´n oude kerk zomaar te gronde te richten.. Zoek n goede projectontwikkelaar
en laat die zijn gedachten er eens over gaan. Misschien zou een of andere instantie hier ook
prima in kunnen huizen.
Het lijkt me een veel beter plan om een andere bestemming aan de leonardus kerk te geven.
Hiermee wordt er een mooie kerk behouden en kan het gebruikt worden voor nieuwe
activiteiten.
Het mooie gebouw moet behouden blijven, het zal wel commercieel bewoond moeten worden
bv. door enkele ZZPérs. Een grote slaap en woonzaak zou ook niet misstaan.
Het zo mooier zijn als de kerk intact blijft en er iets in gevestigd kan worden. Maar kan me
voorstellen dat de kosten voor onderhoud dan te duur zijn.
Ik vind het een gezichtsbepaler voor Beek en donk en ik zou het erg jammer vinden als deze zou
verdwijnen. Liever zou ik er een andere invulling aan geven.
Ik zou het een ander doel geven, maar niet slopen
Ik zou in de kerk juist mogelijkheden gaan bouwen. Ik werk nu in Eindhoven ook in de kerk,
deze is van binnen geheel omgebouwd met kantoren van hulpverleningsinstanties.
Superinitiatief en heel erg mooi
Ik zou in de kerk zelf Iers maken zodat het gebouw blijft bestaan
jammer van het bestede geld aan de restauratie en het is toch een markant gebouw
jammer van het bestede geld aan de restauratie en het is toch een markant gebouw
Je zou deze ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Hiervoor zou je de kerk niet perse
hoeven slopen. Er kunnen bijv. ook lezingen o.i.d. gegeven worden.
Men kan deze kerk ook een andere functie geven Voor woningbouw is de grond veel te duur en
andere plannen passen niet in het straatbeeld
monumenten behouden met wel een andere interne invulling
Mooie gebouwen hoeven niet gesloopt te worden, alternatieven bedenken is vaak kunstzinnig
en minder duur om te verbouwen, er is al zoveel...
Nieuwe bestemming zoeken inpandig, wonen of speelpaleis
Onzin om een kerk die niet gebruikt wordt, leeg te laten staan. In plaats daarvoor kun je beter
het terrein nuttig gebruiken voor een doel waar vraag naar is. Wel belangrijk om eerst te
inventariseren of men daadwerkelijk zit te wachten op de nieuwe bestemming, om
teleurstelling te voorkomen. Eventueel kan dit gebouw gebruikt worden voor het huisvesten
van asielzoekers en/of daklozen. Op die manier hebben zij een woonplek en worden niet de
(meestal mooie) huurwoningen aan hen gegeven, waar vaak ook woningzoekenden al jaren
voor staan ingeschreven.
Pure kapitaalvernietiging. De belanghebbende en diverse grote sponsoren hebben veel geld
gegeven en niet om de kerk te laten slopen. Is al jammer dat hij niet meer wordt gebruikt
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waarvoor het geld van de restauratie is gegeven.
Slopen is alleen een optie als er geen andere betaalbare mogelijkheden zijn om het gebouw te
hergebruiken
veel te mooie kerk om te slopen. Liever dat het hergebruikt wordt om in te wonen, te
exposeren, concerten en voorstellingen te organiseren. het lijkt mij dat er voldoende
verenigingen in Laarbeek zijn die deze ruimte kunnen gebruiken voor gelegenheden waarbij
publiek kan komen kijken.
voor andere doeleinden hoeft de kerk niet gesloopt te woorden, met wat aanpassingen
Waarom afbreken? Er kan best een andere bestemming voor gevonden worden. Verkoop de
kerk desnoods.
Zo`n prachtig gebouw dat zo eigen is voor Donk, moet je niet slopen. Het is een gebouw waar
veel lief en leed is gevierd en herdacht. Nooit zo`n mooi en emotioneel waardevol gebouw van
de gemeenschap slopen.
\
zo´n mooi gebouw kan je toch niet slopen! Dat bepaald het gezicht van beek en donk! Er kan
toch ook een ander doeleinde IN de kerk vestigen.
Zoiets moet bewaard blijven, er zijn gastankerrederij invullingen aan te geven
Kan die niet gebruikt worden voor andere doeleinde! Er zijn genoeg kerken al omgebouwd tot
supermarkt, theater, woonunits, ed.

2 Hoe zie jij het liefst de invulling van het
gebouw?
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Beschikbaar stellen voor
asielzoekers of daklozen

Bedrijvenverzamelcentrum
in onderbrengen

Verbouwen tot theater of
bioscoop

Woonappartementen voor
starters

Toelichting


De Michaelkerk sluiten en de Leonarduskerk weer openen.. die is veeeeeeel mooier. Dit zal wel
nooit meer gebeuren jammer genoeg.
3











































afscheidsdienst overledene
Alles beter dan afbreken.
Alles kan mits de uitstraling (buitenzijde) maar intact blijft
Bezoekcentrum voor Laarbeekse dementerenden
Binnen banen voor de 250 Laarbeekse boulers
Binnenspeeltuin met ook mogelijkheden voor de wat oudere jeugd
Combinatie wonen en werkunits
Denk aan het kostenplaatje
Duurdere woonappartementen
Een combinatie van appartementen voor starters en een bioscoop of theater lijkt me de beste
invulling
Een functie waarbij het gebouw `intact` blijft
Een sociale functie geven
Een verzamel gebouw maar niet voor bedrijven of het moeten alleen maar administratieve
bedrijven zijn
Evenementenlocatie, Locatie voor ceremonies als bruiloften, jubilea en afscheid,
wintervoorziening voor Openluchttheater Mariahout, gebouw van cultuurhistorische waarde
Eventueel woningen in combinatie bioscoop of ander maatschappelijk iets
Geef het een goede maatschappelijke bestemming, welke maakt niet uit.
Geen moskee van maken, verder is het moeilijk in te vullen door het soort gebouw.
Geen verandering
Gezondheidscentrum
Hospice
Hospice of een Bijna Thuishuis.
Ieder goed idee is welkom
Ik zou alleen willen zorgen dat het gebouw behouden blijft, wat er dan vervolgens inkomt,
maakt mij niet uit. Er zal een soort van economische drager moeten zijn om het gebouw te
behouden.
Indoor speelgelegenheid
Is zonde dat het leeg staat, maar zou zo niet weten wat geschikt zou zijn
J.o.p. Jongeren Ontmoetings Plek
Kan een mix van functies
Kantoorpanden
Kantoren voor startende ondernemers
Kerkwerkzaamheden terug naar Donk
Kleinschalige culturele activiteiten
Maak er een poptempel van. Een podium voor grote bands. De akoestiek en sfeer zijn er al!
Unieke locatie voor dit soort zaken.
Maak er repetitieruimtes voor bands etc. in.
Maak mij niet uit als het maar gebruikt wordt
Maakt me niet zoveel uit wat ze er mee doen, als het maar niet eindeloos leeg blijft staan en
slopen zou ik ook jammer vinden
Meerdere mogelijkheden als het maar onderhouden wordt
Multifunctioneel
Multifunctioneel gebouw
Onderzoek eerst waar behoefte aan is in die buurt
Ontmoetingscentrum
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Ontmoetingsplaats/speelparadijs
Skatebaan plaatsen
Sociaal culturele activiteiten in onderbrengen. Onder andere de mogelijkheid om
bijeenkomsten (zoals uitvaarten) te organiseren in grote ruimte.
speelpaleis inpandig
Theater / Concertzaal van maken zoals Speelhuis Hemond
Uitvaartcentrum – 2x
Uitvaartonderneming
Verbouwen tot theater en bioscoop
Voor de hele gemeenschap
Vraag staat haaks op de stelling!!!! Gesloopt dus.
Woonapp voor oudere
Woonapp.voor mensen met beperking die zelfstandig kunnen wonen met hulp op afroep.
Woonappartementen
Woonappartementen en begeleid wonenproject met een grote algemene ruimte voor de
bewoners
Zorg appartementen
Zorgcentrum
Zorghotel

5

