Beleidsplan Stichting Waalse Kerk Maastricht 2020 tot en met 2023
Stichting Waalse Kerk Maastricht heeft ten doel het verkrijgen en beheren van onroerend goed
en meer specifiek het verkrijgen, ondersteunen, bevorderen, beheren, renoveren en faciliteren
van het gebouw “De Waalse Kerk”, monumentnummer 27478, te Maastricht als
ontmoetingsplaats voor kerkelijke gemeenschappen en als ontmoetingsplaats voor de
Maastrichtse gemeenschap in de ruimste zin des woords en dit alles vanuit het christelijke
perspectief.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• onderdak bieden aan é én of meerdere kerkelijke gemeenschappen;
• het in standhouden van het kerkgebouw in de zin van de Erfgoedwet;
• het exploiteren van het gebouw door verhuur ten behoeve van, onder andere,
kerkdiensten en evenementen zoals concerten, congressen, lezingen en trouwerijen
uitvaartbijenkomsten in de ruimste zin des woords; alsmede
• het genereren van inkomsten ten behoeve van het onderhoud van de Waalse Kerk
Maastricht.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst en de stichting beoogt het algemeen belang.
Het vermogen van Stichting Waalse Kerk Maastricht bestaat vooralsnog hoofdzakelijk uit giften,
donaties en subsidies. Na de renovatie en de nieuwbouw zal ook middels de exploitatie van het
gebouw een inkomstenstroom ontstaan waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat deze
inkomsten volledig te goede komen aan het duurzaam instandhouden van de Waalse Kerk in
Maastricht als een ontmoetingsplek voor inwoners van Maastricht en omgeving.
Globaal ziet de planning voor de eerste twee jaar er als volgt uit: 2020 en voorjaar 2021 staan in
het teken van het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de renovatie en nieuwbouw van
de Waalse Kerk. In 2021 ligt de focus op het sluitend krijgen van de business case voor het
duurzaam instandhouden van de Waalse Kerk in Maastricht en het realiseren van de
financiering van de renovatie en de nieuwbouw. Verder zal in dat jaar het technische ontwerp
gemaakt worden en zal alles gereed gemaakt worden voor de start van de renovatie en
nieuwbouw. Vervolgens zullen 2022 en 2023 in het teken staan van het realiseren van deze
renovatie en de nieuwbouw en de ingebruikname van de vernieuwde Waalse Kerk als plek van
vrede voor de stad Maastricht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 mei 2020.
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