
ACHTERGROND INFORMATIE EN UITSLAG ENQUETE, GEHOUDEN ONDER DE INWONERS VAN 

PUTH, JANUARI 2021 

De online enquête werd 319x ingevuld.  

Er werden 18 papieren versies ingeleverd. In totaal werd de enquête dus 337 Ingevuld. 

Bij de thema’s wat basis achtergrond informatie. 

 
KERK: 

De kerk van Puth is een parochiekerk. Dit betekent dat het gebouw eigendom van de parochianen is (de 
RK gelovigen van Puth die hun financiële verplichtingen aan de kerk nakomen met aan het hoofd het 
Kerkbestuur). De grond waar de kerk op staat is eigendom van het bisdom. Groot onderhoud, reparaties 
etc. aan de kerk zijn voor rekening van de parochianen. Het laatste woord over onze kerk heeft dus het 
kerkbestuur en bisdom. Dit geldt ook voor de pastorie en tuin. 

Er werd in 1990 verslag gedaan over de staat van onderhoud van de kerk en in 2001 werd een bouwkundig 
rapport afgegeven. Hierin werden een aantal gebreken benoemd: o.a. ernstige scheurvorming mogelijk 
t.g.v. een slechte fundering. Daarnaast een slecht dak. Alleen het dak werd vernieuwd. Er werd geen 
specifiek onderzoek naar de fundering gedaan. 

In 2015-2016 werd door Ruijters Vastgoed onderzocht of de kerk eventueel omgebouwd/dienst zou kunnen 
doen als multifunctionele ruimte. Dit idee werd door Ruijters Vastgoed als “niet exploitabel” bevonden. 

Ondertussen leven we in 2021 en het bisdom buigt zich momenteel over wat te doen met haar 
eigendommen. Vanwege de leegloop zijn de meeste kerkgebouwen niet meer rendabel, zeker niet als er 
daarnaast zwaar achterstallig onderhoud en reparaties te verwachten zijn in de nabije toekomst. De 
kerkbesturen van de parochies in de gemeente Beekdaelen zijn in overleg met de gemeente over hoe de 
toekomst van de kerken in haar gemeente eruit moet gaan zien. Het project wordt Kerkvisie 2021 genoemd 
en is momenteel in volle gang.  

 

De uitslag van de enquête: 

 

1. Wat is je leeftijd? 

O Onder 25 jaar,   3,9% 

O 25 tot 55 jaar ,    44% 

O 55 jaar of ouder,  52,1% 

Er wonen 2.043 personen in Puth (telling 2020). De deelname komt redelijk overeen met de samenstelling 

van onze gemeenschap. Een grafiek over de samenstelling van ons dorp werd al eerder op onze FB 

pagina getoond. 

 

Met betrekking tot de kerk werden de volgende vragen gesteld: 

 

2. Voel je je verbonden met de kerk? 

 O Ja,   51% 

O Nee,  49% 

 

 



 

3. Hoe zie je de toekomst van onze kerk? 

Hierbij werden de volgende opmerkingen geplaatst (globaal, in dezelfde strekking): 

1.  De overgrote meerderheid ziet het somber in, als gebouw in de huidige functie. Dit zal in de volgende 
antwoorden ook naar voren komen. 

2. De overgrote meerderheid zou wel een deel van de kerk, als monument willen behouden en wenst ook 
dat er een ruimte voor missen gereserveerd moet blijven. 

 

4. Welke invulling voor het kerkgebouw zou je voorkeur genieten? 

O De kerk behouden, zowel als gebouw alsook de huidige functie,   8,2% 

O De kerk behouden, maar een nieuwe functie zoeken (bv. seniorenwoningen, restaurant, BMV)  21,2% 

O Alleen de toren behouden, het schip van de kerk afbreken en daar een gemeenschapshuis/brede 
maatschappelijke voorziening realiseren,   23,9%  

O Alleen de toren behouden, het schip van de kerk afbreken en daar woonruimte 

(levensloopbestendige woningen?) realiseren,  30,6%  

O Anders:……………16,1% 

Hier kwam hoofdzakelijk de volgende suggestie naar voren, anders dan bovenstaand reeds gekozen: 

Het kerkgebouw in zijn geheel slopen en het terrein voor iets anders gebruiken, hetzij voor woningbouw 
(senioren en/of starters), zorgwoningen, gemeenschapshuis, buurtsuper.  

 

GEMEENSCHAPSHUIS/BMV  

Er liggen vergevorderde plannen op tafel bij de gemeente aangaande een nieuw te bouwen 
gemeenschapshuis/Brede Maatschappelijke Voorziening (kort: BMV) aan de Sittarderweg. Hiermee wordt 
een gebouw bedoeld met een bredere invulling dan alleen een verenigingslokaal of dorpszaal zoals we dat 
nu kennen als de Fanfarezaal bij Brasserie Oud Limburg. 

Het BMV zou moeten gaan herbergen: dorpszaal/verenigingslokaal, aanbod van dagbesteding aan 
ouderen en zorgbehoeftigen, ruimte voor het bieden van taallessen aan kinderen van statushouders en 
asielzoekers uit de hele regio, wijksteunpunt en tenslotte kleine horeca voorziening in de vorm van een 
brasserie met terras.  

Hiervoor is specifiek geld gereserveerd. De Raad van Schinnen heeft het terrein en omgeving 
speeltuin/voetbalveld aangewezen als locatie voor toekomstige dorpsontwikkelingen. Volgens de gemeente 
zou dit in 2018 unaniem besloten en overeengekomen zijn na gesprekken met de verenigingen en 
inwoners.  

Vanwege het feit dat er momenteel rechtszaken lopen met betrekking tot deze plannen, mogen we 
concluderen dat niet alle inwoners het met de plannen eens zijn. Uit de huis-aan-huis brief van de 
gemeente aangaande dit onderwerp komt naar voren dat ze toegeeft nagelaten te hebben om haar burgers 
en vooral de omwonenden hier uitgebreid over te informeren. Daarom zou er een informatie avond 
plaatsvinden. Vanwege corona is dit momenteel niet mogelijk. 

Wij als comité Toekomst Kerk en Leefbaarheid Puth hebben ons burgerinitiatief kenbaar gemaakt bij de 
gemeente. De betreffende ambtenaar die de plannen voor het BMV onder haar hoede heeft reageerde hier 
erg positief op en wilde ook alle medewerking verlenen. Zo werden er 2 vragen toegevoegd aan onze 
originele vragenlijst.  

 



 

Met betrekking tot het nieuw te bouwen gemeenschapshuis/BMV werden de volgende 

vragen gesteld: 

 

5. Het gemeenschapshuis / BMV aan de Sittarderweg kan een rol spelen bij de invulling van het 

kerkgebouw. 

O De plannen voor een gemeenschapshuis / BMV aan de Sittarderweg zijn prima en moeten 

doorgang vinden, 37% 

O Een gemeenschapshuis / BMV kan beter in / bij de kerk gerealiseerd worden,  46,6% 

O Anders: ……..16,4% 

Hier kwamen hoofdzakelijk de volgende suggesties naar voren, anders dan bovenstaand reeds gekozen: 

1. Oud Limburg (Fanfarezaal) opknappen naar de huidige normen en als gemeenschapshuis 
handhaven 

2. Een nieuwe BMV moet centraal in het dorp komen.  

 

6. Een gemeenschapshuis / BMV kan volgens onderzoek door de gemeente 

belangrijk zijn voor verenigingen en voor andere activiteiten in het dorp. Is er 

volgens jou behoefte aan een gemeenschapshuis / BMV (voor de verenigingen, 

voor dorpsactiviteiten) ? 

O Ja, 87% 

O Nee, 13% 

 

7. Wat zou volgens jou de beste locatie zijn voor een gemeenschapshuis / BMV? 

O Sittarderweg (voormalige voetbalkantine),  36% 

O Op de plek van de kerk, 41,8% 

O Op de plek van de fanfarezaal (Oud Limburg),  20,1% 

O Andere locatie, 2,1%  

Als suggesties werden genoemd: 

Terrein Basisschool en het pand MBCare (voormalig parochiehuis) 

 

WOONGELEGENHEID 

Ook het thema “woongelegenheid” nemen we mee. Zowel nog zelfstandig wonende ouderen als zorg- en 
hulpbehoevende ouderen zijn gedwongen om ons dorp te verlaten omdat er geen of onvoldoende 
voorzieningen zijn. Dit is voor de meeste geboren en getogen Puthers een bittere pil. Er werden in het 
verleden door de gemeente bestemmingsplannen gemaakt voor zogenaamde “seniorenwoningen”, maar 
die vonden tot op heden geen doorgang. 

 

 

 



 

Er werden de volgende vragen gesteld aangaande de woningbouw: 

 

8. Vind je dat er voldoende woongelegenheid is in het dorp voor jou of voor 

andere (leeftijds- of zorgbehoeftige) groepen? 

O Ja,  26,4% 

O Nee,  73,6% 

 

9. Zo nee, welk type woongelegenheid ontbreekt volgens jou? 

1. Het overgrote deel wenst senioren/levensbestendige woningen, zowel koop als ook huur. 

2. Ook is er een behoorlijke behoefte aan starterswoningen voor jongeren/jonge gezinnen, die eventueel 
gecombineerd/gebruikt kunnen worden met/als seniorenwoningen (levensloopbestendig) 

3. Ook worden zorgwoningen, aanleunwoningen genoemd 

4. Appartementen en vrijstaande en betaalbare middenklasse gezinswoningen is ook vraag naar. 

 

10. Als de plannen voor het gemeenschapshuis / BMV aan de Sittarderweg niet 

zouden doorgaan dan: 

O Mag het bestaande gebouw gesloopt worden en een groene bestemming aan 

het perceel gegeven worden,   28% 

O Kan op dit terrein woningbouw gerealiseerd worden naar behoefte van de 

inwoners van Puth,  57,5% 

O Anders….. 14,5% 

Hier kwamen hoofdzakelijk de volgende suggesties naar voren, anders dan bovenstaand reeds gekozen: 

1. Een speeltuin, ook in de ruime zin van het woord (trapveldje of iets soortgelijks voor de jeugd, 
kinderboerderij), eventueel met kleine horeca gelegenheid.  

2. Kantine en evenemententerrein behouden, t.g.v. de schutterij. In combinatie met evt. voorstel 1.  

3. Het terrein gebruiken voor het realiseren van een nieuwe basisschool. 

 

11. Zijn er nog andere zaken die je zou willen vermelden rond de Kerk of 

leefbaarheid in het dorp? 

Onder deze rubriek werden een heel scala aan ideeën, meningen en suggesties gedaan. De meesten 
werden al benoemd in de bovenstaande vragen, maar toch zaten er nog hele interessante suggesties bij 
die nader onderzoek waard zijn.  

 

 

 

 

 



 

SAMENVATTING: 

Het is gebleken dat het thema sterk onder de inwoners leeft en uit veel reacties blijkt dat ons initiatief erg 
gewaardeerd wordt. De meesten burgers voelen zich door de politiek niet gehoord, met name in de 
problematiek aangaande het BMV en de bouw van nieuwe woningen voor ouderen. Ook de gevoelens voor 
onze kerk zijn diep geworteld. Voor de meesten is duidelijk dat de kerk in haar huidige functie en vanwege 
de hoge herstel- en onderhoudskosten geen toekomst heeft. Daarnaast vindt de overgrote meerderheid dat 
het gebouw als aangezicht bij ons dorp hoort en dit op de één of andere manier in ons dorpsbeeld moet 
blijven. Te denken valt aan een aangepaste vorm (verbouwd) of als monument, bijvoorbeeld alleen de 
toren. Wat er ook met de kerk gebeuren mag, er wordt expliciet de wens uitgesproken dat er rekening moet 
worden gehouden met een ruimte waar heilige missen plaats kunnen vinden. 

Er is een grote behoefte aan een gemeenschapshuis. Dit hoeft niet persé een Brede Maatschappelijke 
Voorziening te zijn, zoals omschreven, maar mag ook een verenigings- of dorpslokaal zijn in de vorm zoals 
we dat kennen van de Fanfarezaal in Oud Limburg. De verenigingen van Puth hebben behoefte aan een 
faciliteit waarin ze hun activiteiten BETAALBAAR kunnen organiseren. Opbrengsten uit activiteiten zijn 
noodzakelijk voor het voortbestaan van deze verenigingen. Alle leeftijdsgroepen klagen over het feit dat er 
te weinig voorzieningen in ons dorp zijn. De jeugd wenst jeugdwerk zoals bv scouting of andere 
mogelijkheden tot vertier, de ouderen missen dagbesteding en een buurtsuper. 

Het grootst is de vraag naar seniorenwoningen, maar ook starterswoningen. Deze zouden eventueel 
gecombineerd kunnen worden in een slim ontwerp, zodat ze voor beide doelgroepen aantrekkelijk zijn. 

  

TOT SLOT: 

Als comité Toekomst Kerk en Leefbaarheid Puth hebben we ons best gedaan, middels deze basis enquête, 
om zo objectief en eerlijk mogelijk de wensen van de Puthers te verzamelen en te publiceren. Hiermee is 
ons doel bereikt en zal het comité ontbonden worden. Het is nu aan het kerkbestuur, bisdom en gemeente 
wat ze er verder mee doen. Als comité hopen we dat ze verstandig met de meningen en wensen van de 
Puthers omgaan. Wij zullen in ieder geval de uitslag van deze enquête aan de deken en gemeente 
aanbieden en kunnen daarna alleen hopen dat zij de resultaten in hun besluitvormingen meenemen.  

Onze taak zit er hiermee op. De FB pagina zal voorlopig blijven bestaan, zodat de verstrekte informatie 
zichtbaar blijft. Wij begrijpen uiteraard dat er nog een lange weg te gaan is, maar ons initiatief was een 
spontane actie. Om de toekomst en leefbaarheid van ons dorp te garanderen zal er door de inwoners voor 
een permanentere vorm gekozen moeten worden, zoals een dorpscoördinator en/of een burgerplatform. 
Op die manier kunnen toekomstige plannen in betere banen geleid worden. Met 2.043 inwoners behoort 
Puth tot de middelgrote kernen in de gemeente Beekdaelen en is het tijd dat, deels beloofde, investeringen 
onze kant op komen. Ook Puth heeft recht op een aantal noodzakelijke voorzieningen en moet van zich 
laten horen! 

Wij bedanken iedereen die zich de moeite en tijd genomen heeft om onze enquête in te vullen. Speciale 
dank aan Frans van de Sjmeed die meteen en enthousiast ruimte in zijn winkel beschikbaar stelde voor 
onze formulieren en inleverdoos. Dank je wel Frans! 
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