Werkgroep “ behoud de kerk” met stand van zaken

Eind 2016 is de werkgroep “ behoud de kerk” met stand van zaken opgericht.
Met als hoofd doelstelling; de Kerk willen we voor het dorp behouden. Er zijn vele vergaderingen
geweest met de werkgroep en we hebben veel mooie ideeën en plannen besproken. Het struikelblok
bleef iedere keer de vaste terugkerende onderhoudslasten. Daarom bleef er in onze ogen maar 1
optie over wat structureel geld op zou leveren om het onderhoud van de kerk te kunnen betalen.
Appartementen in het bovenste gedeelte van de Kerk.
Er zouden 6 huurappartementen door private investeerders in de kerk gerealiseerd worden en met
een gedeelte van de huuropbrengsten zouden we ook de onderhoudskosten van de kerk kunnen
betalen. De onderverdieping zou in het beheer komen van een nieuw op te richten stichting “ de kerk
Maashees” zodat de “gemeenschap” van Maashees er gebruik van kan maken.
Het parochie bestuur heeft een taxatie van de kerk laten uitvoeren; Daarop kwam het
parochiebestuur uiteindelijk met een voorstel waar we als werkgroep op vast liepen. We hebben
toen gekeken wat we nog konden; door een betere indeling van de boven verdieping zouden we hier
7 appartementen in kunnen maken. Eventueel op de beneden verdieping nog 2 multifunctionele
ruimtes; Zie prestentatie van Joep Verheijen. Op basis van dit plan hebben we overeenstemming
bereikt met het parochie bestuur.
Uiteindelijk hebben we verschillende gesprekken gevoerd met de werkgroep, de gemeente Boxmeer,
parochie bestuur van Maria moeder van de Kerk, en uiteindelijk ook met het Bisdom in den Bosch.
Eenmaal daar gekomen bleek dat ze niet eens op de hoogte waren van de gemaakte afspraken
tussen ons en het (voormalig) parochiebestuur.

Conclusie; Het Bisdom wil de kerk het liefst voor meer geld als de taxatie verkopen, heeft geen
enkele compassie met de Maashese bevolking en oa het feit dat de kerk voornamelijk is gebouwd
met gemeenschapsgeld.
Dat er door deugdelijk beleid van het Maashese kerkbestuur destijds tonnen in de fusie Parochie
Maria Moeder van de Kerk is gestoken mocht zowiezo niet over gesproken worden.
Een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond in de kerk werd ook wat eng gevonden
gezien de voorwaarden die bij de verkoop gesteld worden. Zie bijlage.
We kunnen het project alleen vlot trekken door de volle prijs te betalen, waardoor het noodzakelijk
wordt er meer appartementen in te bouwen, 9 of 10, waardoor we aan de doelstelling van de
werkgroep eigenlijk voorbij gaan en we waarschijnlijk ook niet meer kunnen ‘selecteren’ op bijv.
jeugd uit de omgeving en daarmee niet kunnen garanderen dat het meer een onderkomen voor
arbeidsmigranten wordt.
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