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Geachte griffie en leden van de raad.

Te uwer informatie zend ik u hierbij een kopie van ons bezwaar tegen het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders op ons verzoek, om de toren van 
de voormalige Jozefkerk aan de Burgemeester van Hooťflaan aan te wijzen als 
gemeentelijk monument, op dit moment af te wijzen.

Met vriendelijke groet, 
het bestuur van
Stichting Historisch E Veldhoven,

de voorzitten 
J. öijnen
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Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Veldhoven 
Meiveld 1 
Veldhoven

Veldhoven, 25 augustus 2020

Geacht College,

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen uw besluit van 13 juli 2020 (verzonden 16 
juli 2020) op ons verzoek om de toren van de voormalige Jozefkerk aan de 
Burgemeester van Hoofflaan aan te wijzen als gemeentelijke monumenten op dit
moment af te wijzen,
Wij kunnen ons met deze beslissing niet verenigen op de navolgende gronden:

U stelt in uw besluit:
’Zoals gebruikelijk hebben wij uw verzoek voorgelegd aan onze 
monumenteneommissie. Onze commissie erkent, net als u, dat de toren cultuur 
historische waarde heeft.’

De commissie stelt in haar rapport:
De monumenteneommissie acht deze losstaande toren behoudenswaardig als 
referentie naar de naoorlogse dorpsontwikkeling van Veldhoven en als 
Wederopbouwarchitectuur. De commissie adviseert de toren te beschermen en 
aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

De commissie adviseert derhalve het verzoek toe te wijzen.

De overige adviezen van de commissie met betrekking om het hele gebied 
d’Bkker nader cultuur historisch te laten onderzoeken, zijn niet relevant 
Een toetsing aan de Omgevingswet is evenmin relevant. Deze wet treedt pas op 
1 januari 2022 in werking en is derhalve op dit moment geen geldende 
wetgeving,

U hebt ons verzoek derhalve ten onrechte en zonder enige gegronde motivering 
afgewezen.
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Wíj menen dat uw college zíjn beslissing dient íe herzien en alsnog ons verzoek
dient toe te wijzen,
Wíj vragen u om een ontvangstbewijs van dít bezwaarschrift en ons op de hoogte 
íe houden van de aftondelingswijze van hel bezwaar.

Het stichtingsbestuur ís sieedn bereid tot het geven van een toelichting

I loogtichlend,
het besîuur van
Stichting Hítaorígch Erfgoed Veldhoven*

i .. A' ' V

F.'
penningmeester voorzitter

Kopie verzonden aart:
Parochiebestuur Christus Korting Veldhoven 
Gemeenteraad van Veldhoven 
Wįjkplatfbrm ďlikker
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Geacht College.

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen uw besluit van 13 juli 2020 (verzonden 16 
juli 2020) op ons verzoek om de toren van de voormalige Jozefkerk aan de 
Burgemeester van Hoofflaan aan te wijzen ais gemeentelijke monumenten op dit
moment af te wijzen.
Wij kunnen ons met deze beslissing niet verenigen op de navolgende gronden:

U stelt in uw besluit:
’Zoals gebruikelijk hebben wij uw verzoek voorgelegd aan onze 
monumentencommissie. Onze commissie erkent, net als u. dat de toren cultuur 
historische waarde heelt.'

De commissie stelt in haar rapport:
De monumeniencommissie acht deze losslaande toren behoudenswaardig als 
referentie naar de naoorlogse dorpsontwikkeling van Veldhoven en als 
Wederopbouwarchitect uur. De commissie adviseert de toren te beschermen en 
aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

De commissie adviseert derhalve het verzoek toe te wijzen.

De overige adviezen van de commissie met betrekking om het hele gebied 
d’Ekker nader cultuur historisch te laten onderzoeken, zijn niet relevant 
Een toetsing aan de Omgevingswet is evenmin relevant. Deze wet treedt pas op 
1 januari 2022 in werking en is derhalve op dit moment geen geldende 
wetgeving.

U hebt ons verzoek derhalve ten onrechte en zonder enige gegronde motivering 
afgewezen.
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Wij menen dat uw college zijn beslissing dient te herzien en alsnog ons verzoek 
dient toe te wijzen.
Wij vragen u om een ontvangstbewijs van dit bezwaarschrift en ons op de hoogte 
te houden van de afhandelingswijze van het bezwaar.

Het stichtingsbestuur is steeds bereid tot het geven van een toelichting.

Hoogachtend, 
het bestuur van
ri . * » . * t t * . * t t*' r* i v r t H

t

F.'vanKooij Bijneny. Bijnen 
voorzitterpenningmeester

Kopie verzonden aan:
Parochiebestuur Christus Koning Veldhoven 
Gemeenteraad van Veldhoven 
Wijkplatform d’Ekker
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VeLd hoven

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 
Dijkhei 5
5508 VT VELDHOVEN

VERZONDEN U JULI 2020

datum 
uw brief van 
bijlage 
onderwerp

13 juli 2020 ons kenmerk : 20UIT04346
5 februari 2020 uw kenmerk : -
- IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14
besluit mbt verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument

Geachte heer Bijnen,

U heeft ons gevraagd om de kerktoren van D' Ekker aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Na dit schriftelijk verzoek heeft u ons verzocht om dit in een hoorzitting 
nader te mogen toelichten. Door de Corona-perikelen en uw specifieke wens om dit 
fysiek te kunnen doen heeft deze hoorzitting uiteindelijk plaats gevonden op 4 juni 
2020.

Zoals gebruikelijk hebben wij uw verzoek voorgelegd aan onze 
monumentencommissie. Onze commissie erkent, net als u, dat de toren cultuur 
historische waarde heeft, maar gaf ons tevens het advies om vooral ook om het hele 
gebied D' Ekker nader cultuur historisch te laten onderzoeken. Om zo alle specifieke 
elementen binnen dit gebied, waaronder de toren, op hun waarde te laten bepalen. 
Zeker omdat dit gebied in de toekomst aan verandering onderhevig is. Dit is met 
name van belang in de geest van de Omgevingswet. Hierbij Gaat het niet om één 
element maar vooral om elementen in hun omgeving.

Wij hebben dit advies overgenomen.
Na dit onderzoek zullen wij aan de hand van de resultaten van het onderzoek en de 
wensen van de ontwikkeling af wegen hoe wij omgaan met de specifieke cultuur 
historie van dit gebied.

Wij hebben daarom het volgende besloten:

Besluit:
1. Het verzoek om de kerktoren van D' Ekker aan te wijzen als gemeentelijk 

monument op dit moment af te wijzen.
2. Eerst een onderzoek uit te laten voeren naar de cultuur historische waarden 

van het gebied D' Ekker.

Meiveld 1

5501 KA Veldhoven 

postbus 10101 

5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl 

T 14 040

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Mogelijkheid tot bezwaar:
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen binnen 6 weken na 
het verzenden van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (artikel 7.1 
Algemene wet bestuursrecht). U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift kunt u bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant een voorlopige voorziening 
(schorsing van ons besluit) vragen. Uw verzoek kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA 's-Hertogenbosch. Uw belang daarbij moet wel zo groot zijn dat de beslissing op 
bezwaar niet kan worden afgewacht. Aan het vragen van een voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Mirjam 
Scharenborg van het cluster Ruimte. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040 met vermelding 
van briefnummer 20UIT4346.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders va

Noud Bex 
secretaris

Nļarcel Delhez 
buVqenJleester
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