Persbericht Resultaat petitie Behoud de kerk op de Horst
Er worden plannen ontwikkeld om de monumentale kerk op De Horst aan te kopen en geschikt te maken voor
maatschappelijke herbestemming door het huidige dorpshuis de Slenk te gaan vervangen. Dat is een initiatief van de
wijkraad van het kerkdorp Groesbeek‐De Horst, de Stichting tot Exploitatie Parochiehuis De Horst (STEP), en de
werkgroep Hart van de Horst. Deze partijen hebben deur aan deur een petitie bezorgt en een on‐line enquete
gelanceerd om de steun te peilen van de bevolking.
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De Horst is een kerkdorp met ongeveer
500 huishoudens en 1250 inwoners.
Meer dan de helft van de reacties komt
van bewoners op De Horst (284, 55%),
en we hebben daarmee de steun van
de meerderheid van de huishoudens in
het kerkdorp!
We ontvingen ook nog 174 petities van
mensen die een sterke band hebben
met de Horst, historisch, familie, school
of werk, of uit aangrenzende wijken.
De massaal uitgesproken steun geeft
ons een heel sterk mandaat.

De werkgroep Hart van de Horst gaat daarom stevig door op het ingeslagen pad, en zal onderzoeken hoe het
kerkgebouw tot het nieuwe dorpshuis van De Horst kan worden omgebouwd. Bouwkundig onderzoek, een
verbouwingsplan en het opstellen van kostenramingen zijn een eerste stap. Voor de financiering van de activiteiten is de
werkgroep doende een ANBI stichting ‘Stichting Vrienden van het Hart van de Horst’ op te richten, die actief fondsen zal
gaan werven.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal hebben op 6 mei het principeverzoek afwijking
bestemmingsplan van de Stichting tot Exploitatie Parochiehuis de Horst (STEP) besproken en het College ondersteunt de
plannen van het burgerinitiatief om het oude gebouw van Dorpshuis de Slenk af te stoten en het dorpshuis te
herhuisvesten in het monumentale kerkgebouw.
De werkgroep roept het parochiebestuur op het intiatief te ondersteunen, en zo snel mogelijk met STEP over verkoop te
overleggen.
In de commentaren van de respondenten op de petitie komt naar voren dat het breed gevoeld wordt dat het
kerkgebouw gemeenschappelijk bezit is van de bewoners, een citaat van twee hartenkreten:
“Het is ons anker, onze identiteit, het is het enigste beeldbepalende historische gebouw met een grote geschiedenis van
de wederopbouw na de 2e wereldoorlog;
onze vorige generatie heeft er zijn ziel en zaligheid ingestopt...dit mag niet verloren gaan...dan zijn we onze identiteit
kwijt...het hoort bij ons, het is ons gebouw...”,
“Kerk is mede door mijn grootouders tot stand gekomen, ze hebben ieder dubbeltje wat ze konden missen opzij gelegd
voor de kerk! Eigenlijk door alle inwoners van De Horst in die tijd voordat de kerk weer opgebouwd werd na de oorlog.
Het is eigenlijk buiten dat het een uitzonderlijke mooie kerk is, ook een nagedachtenis van mijn grootouders en alle
andere "oud" Horstenaren die zich toen voor de kerk hebben ingezet. Ik ben er gedoopt, gevormd en getrouwd en hoop
er over hele lange tijd ook mijn uitvaart nog te kunnen houden. Het is een verbindingsplek voor vreugde en verdriet en
wellicht ook voor een dorpshuis, daar komen deze dingen ook samen.”

