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Sü:uctureel meer geld nodig voor üeiten
o

Pleidooivoorhqgere enmeer
strrrctu¡ele bijdragern voor
behoud rijksmonumenten
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Kerkelijke geneerì_

sclrappen en andere eigenaren van
monumentale kerkelüke gebouwen
moeten deer en strucrurele steun
van overheden krijgen voor het be_
hoqS daarvan Daarvoor pleitJouke
þngsma, directeur v-¿n dã Sdchring
' têh{*r¡
Kerkelijke Gebouwen Noo¡d
Nederland (SBKGNN), vandaag in een
opiniebijdrage in laet Fríesch õaþlad.
- ,,De _kerkelijke gemeenschãp is

dan wel verantwoordelijk voofhet
kerþebouw, maar het beheren van
een rijksmonument is niet de belang_
rijlate taak v¿rn een kerkelijke gä
meente", zo stelt hij. ,Je moet je af_
wagen of we van de steeds kleiner
wordende groepen kerkeþenaren,

lees: kerkbesturen,.kunnenverwach_

dat zij de verantwoordeqikheid
-t:l
blijven houden

voor de hoge ãnder-

houds- en bebeerskosten van deze
nonumentale gebouwen- "

Het beheer komt voþens de be.

stuurder steeds meer onder druk te
staal dgor dg vergrijzing en krimp

oll

ook moet altijd afgewachtworden of In een deel daarvanworden
nogere.
dergelijke regelingen structureel diensten gehouden- Er
zijn ooì< ge-

zijn. Iedere nieuwe regering kan immers weer met ander beleid komen.
D-e StichringAlde Fryske Tsjerken
heeft intussen al49 ke¡keninbeheer.

-

bouwen die (deels) een andere ñrãctie hebben gekregea eu voor bijvoorbeeld concerten, lezingen en eiposi-

ues worden gebruikt. Een

dg kerkelijke gemeenschappei"

,,Steeds vaker

krijg ik te horen dat

men de beheerstaken eigenlijk niet
meer uit kan voerea omdat ei geen
voldoende financiële middelen z{jn
ofomdat er geen voldoende bestuürders z!jn. Combinaties van beide zijn
beslist geen uitzondering..
. Jongsma wil dat er vanuit de (lan_

de{ike) overheid meer structureel
beleid komt voor ondersteuning. In

het regeerald<oord is er wel 325-miljoen uitgetrotrdcen voor het behoud
van cultuurerfgoed, waar ook monu_

mentale kerken onder vallen, maar
over de verdelingis nogniets bekend.

herbestemming is echter niet voor aÞ
le kerlqgebouwen een optie, reali_
seert_de directeurzicb_,,Mãtname op
het platteland is dat niet eenvoudig.^"
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Cukvan kerstcadeau kleuter

De politie in het lluitse Sulzbach had eerste
kerstalAg fl¡Ík te 4idelr
wan
cadean{þ dat een zc_sJarig meisJe had gs¡¡¡qfs¿ M"l-h;;-_
T1
groednieuwe gun betde de t<teuter t¡eti oÇ",,tr",,
Èu"n
arer-de polltic. Negerrrienteerhoõrde ¿e af"nncent"af"
e"n
rs'.'en'.em en even zo vaakgingen de poütienedewerkers
-'
noodgeval Omdat de telefoonq¡es die de centr¿fe teU<ens u¡tv¿n een
naar
gism-nurnmer pleegde onbeantwoonl bleven,
spoorAe ae polftn-ae
eigenaar van de telefoon op: de moeder r¿niet melsje.
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bli te brengm- Nomaargesprokenkaneenvarsenoodopioep aan de politie-leiden tot een-aåldacht, zo
Eet een woor+
rran de telefoon

Het weer vandaag

Gemiddetdin Frystân
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