De Blijde Boodschapkerk
De Blijde Boodschapkerk in Rolduckerveld staat al enige jaren leeg.

(Foto: Peter Trompetter)
U staat in de kerk en krijgt de uitdaging om het gebouw geschikt te maken voor een andere
bestemming.

1. Welke bestemming zou u het gebouw geven?










'De nieuwe Campus' zal mij benieuwen of Som hier ook het hoger onderwijs de nek omdraait
Afbreken (4x)
Afbreken dat lelijke ding....
Afbreken en een complex maken voor ouderen, die medische hulp nodig kunnen hebben (mooi
voorbeeld: Project bij Maria Gorettistraat
Afbreken en groenbestemming, parkje met speelmiddelen voor de buurt. Energiekosten in een
dergelijk gebouw zijn niet te betalen.
Afbreken of weer (gedeeltelijk) terug in gebruik nemen als kerk en de kerk in de Nassaustraat
afbreken en daar het nieuwe Hoog Anstel realiseren, zodat de senioren uit onze gemeenschap
daadwerkelijk weer terug in de wijk komen.
Afbreken zie zooi, van de pedofielenclub. Heeft geen meerwaarde. Zorg er maar voor dat dit
terrein een betere bestemming krijgt.
Afbreken, is oerlelijk. Voor de jeugd speeltuin of iets voor recreatie
Afbreken. Niet geschikt voor concerten of andere activiteiten. Banken zijn onaangenaam om
langere tijd op te zitten.
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Alle godsdiensten die in Kerkrade zijn daar samen laten komen.
Als gemeenschapshuis
Appartement en
Appartementen
Asielcentrum voor de arme vluchtelingen die nu in Griekenland zitten
Atelier van maken waar plaatselijke kunstenaars hun werk kunnen tonen.
Atelier- en expositieruimtes voor kunstenaars
Bedrijfsbestemming
Bedrijvenverzamelgebouw voor jonge startups
Beschikbaar voor de buurt c.q. Kerkrade. Diverse activiteiten, zoals o.a. concerten. Klein
beginnen en zien waar het stopt.
Buurtcentrum (2x)
Buurtcentrum!!!
Buurthuis (3x)
Buurthuis.
Concert en oefenruimte voor muziek, toneel, theater
Concertzaal
Concertzaal de kerk heeft een hele goede akoestiek. Zonde als dat verloren gaat!
Concertzaal, fitnesscenter, cultureel podium, sporthal
Concertzaal/ sport- yoga- boksschool
Cultereer centrum voor jong en oud. Denkend aan een stuk creatief. Muzikaal. Dit omdat het ook
voor een deel bij de kerk hoort
Cultureel centrum voor alle verenigingen die nu op straat staan in Chevremont.
Cultureel centrum. Zoiets als Ainsi in Maastricht.
http://www.theateraanhetvrijthof.nl/agenda/ainsi1/
Of plek voor (jonge) kunstenaars om creatief bezig te zijn.
Cultureel huis
Culturele bestemming
muziek - lezingen - uitvoeringen e.d.
Culturele bestemming of geregeld een snuffelmarkt
Culturele bestemming. Oefenruimte voor muziekverenigingen en toneelver.. expositieruimtes
voor 'beginnende' kunstenaars. Indien geen besteming te vinden dan kerk afbreken.
Culturele bestemming. Oefenruimtes voor bands en poppodium, helaas is de kerk eigendom van
het bisdom en is er weinig mogelijk.
Cultuurhuis met wisselende tentoonstellingen en ruimte voor bijeenkomsten voor
buurtbewoners. Bijeenkomsten zoals cursussen, workshops, sportlessen en 'gezelligheidsuurtjes'.
Dansschool, kinderopvang, activiteitenlocatie.
De mensen die daar wonen hebben een beter inzicht wat er nodig is. En dan moet de
meerwaarde hiervan nog opwegen tegen de kosten van onderhoud en energie van deze kerk.
Dit gebouw zou een ontmoetingsplek voor mensen kunnen worden, een gemeenschapshuis. Als
de ruimte het toelaat zouden er zich ook bedrijven mogen vestigen, met name voor starters die
tijdelijk goedkope bedrijfsruimte beschikbaar zouden moeten krijgen. Ontsluiting en een goede
verbinding, bijvoorbeeld met de Roderlandbaan zou het multifunctionele gebruik bevorderen.
Diverse kleine zalen maken voor culturele zaken
Een buurtcentrum zou mooi zijn.maar dan ook voor entertainment. Volgens mij mist iedere
bewoner van Kerkrade nog steeds het jeugdhuis en het hubertushuis.
Een buurthuis
Een centrum voor alle godsdiensten.
Een concertzaal ervan maken.(weet alleen niet of dit rendabel is)
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Een gebouw voor multi culturele bijeenkomsten,activiteiten etc.
EEN GEMEENNSCHAPSHUIS VAN MAKEN,WANT IEDERE WIJK IN KERKRADE HEEFT ER EEN ALLEEN
CHEVREMONT NIET
Een Gemeenschapsvoorziening voor Chevremont en het Rolduckerveld. Breed maatschappelijk
georiënteerd en laagdrempelig.
Een huis voor samenkomen en eten voor ouderen
En ook een gedeelte voor de jeugd.
En een repair huis.
Een jonge ondernemer een bedrijfje starten
Één keer concert bezocht van harmonie Kaalheide, mogelijk een multi cultureel centrum van
maken want het is een mooi gebouw, net zo als de kerk van wijk Heilust!
Een luxe welness complex.
Een mulitfunctionele accommodatie
Een multi cultureel gebouw waar muziek de hoofdmoot is wat er te horen is.
Een multiculturele ruimte van maken
Een multifunctioneel centrum, met ruimte voor de jeugd en voor ouderen om actief bezig te zijn.
Denk bijvoorbeeld aan een klimwand of oefenruimte voor bandjes. Maar ook een ruimte voor
kleinschalige activiteiten zoals kienen of kaarten. Misschien zou Impuls hier een rol in kunnen
spelen. En een klein servicekantoor van bijvoorbeeld PostNL zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Een multifunctionele accomodatie zoals ze ook met de voormalige kerk in de heilust aan het
doen zijn
Een opvang voor ouderen
Een plek voor ouderen en jongeren,maar zonder alcohol
Een pop-podium.
Een soort van gemeenschapshuis voor afwisselend jong en oud. Om bijvoorbeeld te schilderen,
knutselen, koffie drinken, muziek luisteren enz.
Een sportschool of een supermarkt met gezonde biologische producten.
Eigen woning
Evenementen zaal
Evenementenhal, multifunctioneel
Feestzaal
Feestzaal ontmoetingscentrum
Feestzaal, concertzaal
Gebouw voor duurzame brede maatschappelijke voorzieningen in Kerkrade -oost !!! Innovatieve
en duurzame voorzieningen aanbrengen: zonnepanelen,
mijnwaterverwarming(Berenbosch).Multifunctioneelgebouw te gebruiken door basisscholen,
harmonie Philomena,CMK Zangkoor, Ouderenorganisaties, peuterspeelzaal ,
toneelgezelschappen en buurtorganisaties. Chèvremont snakt al jaren naar een
gemeenschapsvoorziening. Tot nu toe is alles lapwerk geweest !!! Neem contact op met IBA.
Gemeenschap accommodatie voor bijv. harmonie, jeugd en ouderen
Gemeenschaphuis
Gemeenschapshuis (5x)
Gemeenschapshuis Chevremont
Gemeenschapshuis Rolduckerveld/ Chèvremont
Gemeenschapshuis van maken
(patronaat)
Gemeenschapshuis voor buurtactiviteiten
Gemeenschapshuis, ontmoetingscentrum, horeca.
Gemeenschapshuis. In iedere wijk is een gemeenschapshuis alleen niet in Chevremont.
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Gemeenschapsvoorziening
Geschikt maken voor muziekuitvoeringen en om te dienen als repetitielokaal.
Goedkope atelierruimte te huur voor lokale kunstenaars/fotografen/etc.
Goedkope huurwoningen
Grand café, multicultureel centrum, jongeren centrum, een ontmoetingsplek!!!
Grote indoor voor de jeugd met een diversiteit aan sporttoestellen. Van minivoetbal tot
skatebaan.
Het is moeilijk om dit te bepalen, maar het moet altijd een sociale bestemming krijgen
Het was een van de mooiste kerken .het gebouw zou als
nieuw cultureel centrum van Kerkrade Oost kunnen worden ingericht.( Oefen bunker) (plek voor
jongeren van rond de 16 jaar) BV zoals vroeger waar nu de Maessen straat licht was het
jeugdhuis.
Hij kan de functie van godshuis behouden. Je kunt hem verhuren aan de Marokkaanse
gemeenschap als moskee, zonder dat aan de buitenkant iets veranderd. Het kruis wordt
vervangen door halve maan en ster.
Men kan ook de kerk verhuren als tempel voor de Hindoe gemeenschap.
Maar kan ook de nieuwe parochiekerk worden van de verouderde Zonkerk annex St.
Petrus/Maria ten Hemel Opneming/Jozef Norbertus annex Blijde Boodschapskerk dienst gaan
doen. Iedereen heeft vervoer tegenwoordig ook de oudere. De oude Zon kerk kan gesloopt
worden. En de grond kan aan de gemeente Kerkrade worden verkocht. Op het vrij gekomen stuk
grond, is groot genoeg om een nieuw Verzorgingshuis te bouwen of senioren woningen. Zodat de
ouderen binnen de gemeenschap wonen en niet aan de rand.
Horeca locatie
Hospice
Huisvesting/sportschool/werken/expositiehal
Iets voor de jeugd . Zoals vroeger het jeugdhuis in Chevremont
Ik heb geen idee, ben nog nooit binnen geweest in deze kerk, heb dus ook niet gezien welke
mogelijkheden dit gebouw te bieden heeft.
Ik zou er een concertzaal van maken zodat amateurverenigingen in Kerkrade ook weer een
locatie hebben om in een fatsoenlijke locatie hun muziek te laten horen; het huren van een
concertlocatie in een theater is voor deze verenigingen inmiddels onbetaalbaar geworden!!!!!
Ik zou er een etagevloer inleggen als de gemeente zich dat kan permitteren, en het geschikt
maken voor kunst muziek en theater voor het vereniging`s leven.
Ik zou het aan de buitenkant laten zoals het is. Een trap plaatsen in de klokkentoren en geschikt
maken als uitzichttoren.
Het kerkgebouw zelf als multifunctioneel Centrum ombouwen. Jeugdwerk met indoor
activiteiten, ouderenwerk met activiteiten. Discoavonden op 2 a 3 avonden per week. Te veel
mogelijkheden om op te noemen.
Ik zou het gebouw afbreken
Ik zou het gebouw afbreken en de ruimte die dan ontstaat een sportcomplex met meerdere
doeleinde daar gaan realiseren. Hierbij denk ik aan de fusie van de voetbalverenigingen
Chevremont en Haanrade. Sporthal voor binnen sporten. Ontmoetingsplaats voor ouderen e.d.
Ik zou het gebouw gaan gebruiken als een gemeenshapshuis waar verenigingen hun onderkomen
konden vinden , waar evenementen voor de buurt kunnen worden georganiseerd e.d. zoiets in
de trend van het MFA west
Ik zou het slopen
Ik zou kijken of er een multicultureel centrum van gemaakt kan worden. Het is een vrijstaand
gebouw (ivm geluid) en heeft plaats voor meerdere ruimtes of zalen. Ook is er al ruimte voor
parkeerplaatsen. Geef de buitenzijde een modern jasje en je hebt een prachtig gebouw in de
wijk.
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Ik zou van deze kerk een 'grafkerk' maken naar het voorbeeld van de voormalige parochiekerk St.
Josef aan de Sankt-Josefs-Platz in Aken. Deze voormalige kerk is verandert in een groot
columbarium, dit is volgens mij een perfecte bestemming voor gedesacraliseerde kerkgebouwen.
In ieder geval MOET het behouden blijven. OOK leegstaande gebouwen kunnen cultuur,
sfeerbepalend zijn.
Bestemming: diverse met elkaar verwante instanties, groeperingen kunnen daar gehuisvest
worden gezien de grootte.
Kerkrade is 'grijs' en laag onderwijsniveau, hoge werkloosheid.
Lezen, koken, ontspanning maar heel laagdrempelig. Niet zoals een centrum voor miljoenen
verbouwen voor het WMC en de elite waar de gewone mens met iets kleinschaligs tevreden is!!
Indoor klimpark met touwbanen e.d. en freerunning parcours.
Indoor speelplein, mogelijk ook voor senioren overdekte jeu de boules banen !!
Darthoek etc...................
Jeugd
Jeugd(muziek) festiviteiten
Jeugdcentrum
Jeugdhonk, verkenners e.d.
Jongere centrum hier hangt iedere dag veel jeugd rond
Kleine bioscoop voor culturele films..zoals lumiere.
Kleine zaal voor optreden theatergroepen en amateur bandjes, uitwijk mogelijkheid voor
buurtevenementen bij slecht weer
Klimhal / outdoorcentrum
Kunsthal
Voedselbank
Maak er een bedrijfs verzamelgebouw van voor startende ondernemers, die kunnen nu geen
betaalbare ruimte vinden, deel het op in kleine ruimte
Zal de omgeving goed doen !
Maatschappelijke instanties laten gebruiken;
huisvesting realiseren:
Markthal of winkelpassage voor de kleine ondernemer
Met pijn in mijn hart zou ik zeggen......afbreken.
Er ligt al zoveel braakliggend terrein omheen, en met de ruimte van de kerk zou dit een aardig
groot kavel opleveren, met goede ligging aan de N300
De kerk is niet echt een speciaal gebouw, komt uit een periode dat RK kerk hun kerk als
paddenstoelen uit de grond schoten.
Om er een kleine kapel, uit huidige gedachtegang te maken zou wel gepast zijn. Zo kunnen
ramen en bouwelementen evt hergebruikt worden.
Waar mogelijk is een multifunctioneel geloofsruimte ook niet verkeerd. In overleg met de grote
RK kerk, islam, protestanten, hindoeïsme etc. is een gedachte niet verkeerd. Net zoals de
bevolkingsgroei die mengelmoes is, zou dit ook zeer goed zijn.
Mfc
Middelbare school.
Middelgrote 'concertzaal' 'danszaal' 'verenigings-lokaal' : realiseren middels box-in-box principe
Misschien iets voor de voedselbank(uitgiften)
Multi-functioneel. Voor de verhuur voor feesten en partijen, kinderopvang, carnaval enz.
Trefpunt voor groepen, bijv. Ouderen kaartmiddagen handwerk groep enz.
Multicultureel centrum
Multiculturele ruimte
Multifuncionele bestemming
Multifunctioneel centrum met een repetitie-en opslagruimte voor harmonie st Philomena
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Multifunctionele bestemming, sporthal, soos of iets dergelijks
Multizaal
Muziekpodium
Muziektempel (2x)
Oefenlokaal - jongerensoos
Onderzoek naar mogelijkheid tot Gemeenschapshuis
Ontmoeting centrum voor de jongeren
Ontmoeting ruimte overdag voor ouderen en in de avond
voor de jeugd een ruilwinkel
Ontmoetings centrum of muziek hal
Ontmoetingscentrum (2x)
Ontmoetingscentrum voor alle geledingen van mensen / gelegenheid voor festiviteiten (denk aan
communie etc) voor alle inwoners en voornamelijk mensen 'met een kleine beurs'
Ontmoetingscentrum voor alle leeftijden met activiteiten en etentjes voor het goede doel.
Ontmoetingsplek voor de wijk
Ontmoetingsplek voor jongeren.
Ontmoetingsruimte voor alle leeftijden waar tal van activiteiten georganiseerd worden voor de
bewoners uit de omgeving.
Een plek waar je gezellig iets kunt eten of drinken (voorbeeld Kling Nullet}
Openstellen aan passen met een goede poort in dien mogelijk carnavals verenigingen om hier
hun wagens te bouwen. Voor een prijs dat dit kosten dekkend is.
Opvang voor daklozen
Overdekte markthal (2x)
Poppoium. En dan bedoel ik werkelijk pop podium geen hoempa of tiekezingen. van die dingen
hebben we al genoeg.
Repeteer en uitvoerings ruimte voor zangkoren en harmonieën
Repetitie ruimte voor verenigingen. Of muziek uitvoeringen er laten plaats vinden door muziek
gezelschappen.
Ruimte voor activiteiten voor verenigingen of feesten in eigen beheer
Seniorenwoningen met zorg op afroep, of scatebaan, rolschaatsbaan en een plekje om. Koffie
etc. te drinken
Social centrum Rolducerveld.
Daar moet en kan van alles plaats vinden. Samen super
Speelgedeelte voor kinderen
Speelhal voor de jeugd of ouderen ontmoetingscentrum
Sport accomedatie,
Voor de jeugd en zij zelf mee laten denken samen met
Ouders en ook v.d. 60 plussers
Sport spel ontspanning voor jong en oud
Sporthal
Sporthalletje/gymzaal
Sportzaal, fitnessruimte
Supermarkt
Theater
Trefcentrum voor jong en oud
Onderkomen harmonie of fanfare of andere verenigingen.
Verder onderhouden , en gebruiken waar het voor gebouwd is
Verenigingsgebouw
Verzamelen van jeugd activiteiten.
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Vluchtelingen tijdelijke opvang
Voedselbank en kledingbank ,ruilwinkel
Welzijnsaccommodatie, muziekverenigingen, binnensport, dagbesteding cliënteninstellingen.
Werkruimten voor ZZPers
Wijkcentrum met buurttuin.
Woningen
Zaal voor sport, spel en activiteiten.
Zaal voor verenigingen en optredens hiervan
Zinvolle tijdsbesteding/ontmoetingsplek voor jongeren.
Zoals in het verleden n K3 gebouw. Waar de kinderen bezig gehouden kunnen worden. Waar de
ouderen bv een Kien, kaart, of knutsel middag kunnen houden. Zeg maar een soort Soos.
Zorg wijkpunt met diverse faciliteiten.
Zou er een gemeenschaphuis van maken
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