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Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
 
In Den Haag zijn vele (internationale) kerken actief. Naast het houden van hun (veelal 
zondagse) diensten, vervullen kerken een belangrijke maatschappelijke functie in de wijken 
waar ze actief zijn. Denk aan het functioneren als het uitgiftepunt van de voedselbank, 
taallessen, huiswerkbegeleiding, uitdelen van kleding, aanschuiftafels en het omkijken naar 
elkaar. Het Knooppunt Kerken en Armoede laat in het onderzoek ‘Gerechtigheid en 
Barmhartigheid’ zien dat de kerk een grote maatschappelijke waarde heeft1. Trouw 
publiceerde naar aanleiding van het onderzoek het artikel: ‘Van voedselhulp tot taalles en 
huiswerkbegeleiding: dit doen de Nederlandse kerken voor de armen'2 met daarin ook 
Haagse voorbeelden. 
 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg 
(ChristenUnie/SGP), de volgende vragen: 
 

1) Is het college bekend met het onderzoek van het Knooppunt Kerken en Armoede en 
het genoemde artikel in Trouw? 

 
Kenmerkend voor de aanpak van kerken is volgens het onderzoek het ondersteunen van 
mensen vanuit vertrouwen, liefde en gelijkwaardigheid: er worden niet eerst allerlei vragen 
gesteld om erachter te komen of mensen echt in aanmerking komen voor hulp. 

 
2) Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat kerken een belangrijke bijdrage 

leveren aan het welzijn in de stad? 
 

3) Erkent het college dat kerken en diaconale organisaties makkelijker vanuit 
vertrouwen en gelijkwaardigheid hulp kunnen bieden dan de gemeente vaak kan? 
Graag nadere toelichting.   
 

4) Op welke manier werkt het college samen met dergelijke initiatieven en ondersteunt 
het waar nodig? 

 
5) Heeft het college zicht op hoeveel kerkgenootschappen in Den Haag zijn gevestigd?  

 
Huisvesting is voor veel kerkgenootschappen een probleem. Kleinere en vaak internationale 
kerkgenootschappen komen veelal samen in gebouwen die op de nominatie staan om 
gesloopt te worden (denk aan de Kazerne), waardoor ze vaak anti-kraak overeenkomsten 
hebben, die op korte termijn opgezegd kunnen worden.  

 
6) Is bij het college bekend hoeveel van de kerkgenootschappen een anti-kraak 

huurovereenkomst hebben? 
 

 
1 Presentatie rapport ‘Armoede in Nederland’: Armoedehulpverlening door kerken veelzijdig maar vaak 
onbekend | Protestantse Kerk in Nederland 
2 Van voedselhulp tot taalles en huiswerkbegeleiding: dit doen de Nederlandse kerken voor de armen 
(trouw.nl) 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/presentatie-rapport-armoede-in-nederland-2023/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/presentatie-rapport-armoede-in-nederland-2023/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/van-voedselhulp-tot-taalles-en-huiswerkbegeleiding-dit-doen-de-nederlandse-kerken-voor-de-armen~ba6dcc09/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/van-voedselhulp-tot-taalles-en-huiswerkbegeleiding-dit-doen-de-nederlandse-kerken-voor-de-armen~ba6dcc09/


7) Heeft het college contact met kerken die op zoek zijn naar tijdelijke dan wel 
definitieve huisvesting? Zo ja, met hoeveel kerkgenootschappen? Zo nee, waarom 
niet? 

 
In Den Haag Zuidwest alleen al zijn minstens 35 kerkgenootschappen actief, de meeste van 
hen groeiend. De meeste van deze geloofsgemeenschappen zijn niet of nauwelijks betrokken 
bij gemeentelijke ontwikkelingen in de wijk.  
 

8) Wat kan het college doen zodat kerken betrokken worden bij bijvoorbeeld de 
Regiodeal en het Nationaal Programma Zuidwest? Ziet het college de meerwaarde van 
het betrekken van kerken en religieuze organisaties in Zuidwest? 
 

9) Op welke wijze kunnen kerken beschikbare gebouwen vinden die conform het 
bestemmingsplan door kerkgenootschappen gebruikt kunnen worden? 

 
Er zijn diverse kerkgebouwen die herontwikkeld worden of recent herontwikkeld of gesloopt 
zijn, denk aan de Valkenboskerk, Jeruzalemkerk en de Ontmoetingskerk. Door deze 
ontwikkelingen daalt het absolute aantal vierkante meters dat als kerk gebruikt kan worden 
in Den Haag. De sloop/herontwikkeling is te verklaren doordat grotere traditionele kerkelijke 
gemeenten kleiner worden en daardoor het (vaak grote) kerkgebouw wat ze al decennia 
gebruiken niet meer kunnen financieren. Tegelijkertijd zien we met name onder 
internationale kerken een stijging van het aantal gelovigen en de daarbij behorende zoektocht 
naar ruimte om kerk te zijn.  
 

10) Kan het college aangeven op welke manier de gemeente Den Haag rekening houdt 
met de behoefte en met de groeiende vraag van deze groeiende groep, veelal 
internationale, kerken? 

 
11) Hoe en op welke manier houdt het college beschikbare ruimte voor kerken in beeld?  

 
De ChristenUnie/SGP hoort vaak dat het lastig inzichtelijk te krijgen is welke gebouwen er 
geschikt zijn voor gebruik door een kerkgenootschap. Veel gebouwen die online staan bij 
onder andere fundainbusiness.nl kunnen wegens het geldende bestemmingsplan niet 
gebruikt worden door kerken. 
 

12) Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat zoekende 
geloofsgemeenschappen zouden kunnen profiteren van een overzicht van beschikbare 
en te verhuren ruimtes met de juiste bestemming c.q. functie? En erkent het college 
dat zo’n soort overzicht ook verhuurders die maatschappelijk willen ondernemen kan 
helpen om hun businesscase rond te krijgen? 

 
Diverse gemeenten maken gebruik van Makelpunt, een online platform waar vraag en 
aanbod voor cultureel, maatschappelijk en commerciële ruimten samenkomen. Een 
voorbeeld is Utrecht, waar kerken, maar ook allerlei andere organisaties en inwoners terecht 
kunnen bij Makelpunt Utrecht als ze een ruimte zoeken dan wel een ruimte willen verhuren.3 
 

13) Is het college bereid om ook in Den Haag gebruik te maken van een platform zoals 
Makelpunt? Zo nee, waarom niet? 

 
Judith Klokkenburg 
ChristenUnie/SGP 
 
 

 
3 https://www.makelpunt-utrecht.nl/ 

https://www.makelpunt-utrecht.nl/


 







 





 


