
Stappenplan herbestemming monumentale kerkgebouwen 
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Ambi ti es van 
Utrecht: 

• Behoud van het erfgoed 

• Ruimte voor religieus (neven·)gebrulk 

• Gezonde verstedelijking 

• Functie met meerwaarde voor de wijk 

• Duurzaamheid en energie 

• Sociaal maatschappelijke meerwaarde 

• Participatie 

• Groen 

• Kwaliteit van de openbare ruimte 

• Stad van kennis en cultuur 

Maatwerk en 
samenwerking 

Draagvlak buurt en omwonenden 
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Mogelijkheden en 
kansen: 
• Onderzoek de behoefte m de wijk 

• Benut de locatie 

, Wees flexibel

• Onderzoek financiele haalbaarheid 

• Zoek een economische 
drager voor exploitatie 

• Onderzoek mogelijkheden van 
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subsidies en financiering 

• Onderzoek het tijde lijk gebruik 
en genereer zo inkomsten 

• Kerk als ontmoetingsplek In de wijk 

• Nieuwe functie kan bijdragen 
aan gezonde verstelijking 

• Herbestemmen is 
een kwestie van lange adem 

• Onderzoek de bouwkundige 
staat van het kerkgebouw, 
het interieur en de inventaris • 
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Gemeente Utrecht 

en uitgangspunten voor herbestemming
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