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Afdeling

Veldhoven, 27 januari 2020

Aan de leden van de gemeenteraad van Veldhoven 

Geachte Dames en Heren,

Naar aanleiding van publicaties in Het Eindhovens Dagblad en het Veldhovens Weekblad over 
de slechte staat waarin de kerktoren van de wijk ďEkker verkeert, hebben de gezamenlijke 
heemkundekringen van Veldhoven bijgaand schrijven gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders.

Wij hopen dat het bestuur van de gemeente gaat meewerken aan het behoud van deze toren.

Met vriendelijke groet,

Namens de heemkundekringen,
Jan Bressers

Secrc' Zee 1st Schrijft Geschiedeni
Kapelstraat-Noord 105, 5502 CB Veldhoven



Veldhoven, 22 januari 2020

Aan het College Van Burgemeester en wethouders van Veldhoven

Ce: leden van de gemeenteraad van Veldhoven 
Bestuur parochie Christus Koning Veldhoven

Geacht College.

In het Veldhovens Weekblad van 1 januari j.1. en het Eindhovens Dagblad van I I januari j.I. 
kunnen we kennis nemen van de slechte staat waarin de kerktoren in de wijk d'Ľkker verkeert en 
dat herstelwerkzaamheden urgent zijn.

De heemkundekringen van Veldhoven-Dorp, Oerle en Zeelst zien het teloorgaan van de toren als 
een ernstig verlies op cultuur-historisch gebied voor heel Veldhoven en voor de bewoners van de 
wijk d’Ekker in het bijzonder.
De toren markeert in het oog springend de eerste nieuwe wijk van Veldhoven, na de fusie van de 
kerkdorpen in 1921. Om die reden alleen al pleiten wij voor het behoud van de toren.

In het Veldhovens Weekblad van I januari j.I. lezen we in een artikel over museum 't Oude Slot 
dat in het collectiehuis van het museum gestart wordt met de collectie Veldhoven, zogezegd het 
DNA van Veldhoven. Wij vinden dit een uitstekend idee.
Wij vinden echter dat het DNA van Veldhoven niet mag ophouden bij de gracht rondom ’t Slot. 
We zouden het erg op prijs stellen als het gemeentebestuur er in slaagt om samen met de 
parochie Christus Koning, de eigenaar van de toren, deze markante blikvanger van een 
Veldhovense wijk te behouden.
Ook als dit impliceert dat de gemeente Veldhoven daarbij het parochiebestuur financieel 
tegemoet komt.
Door de eeuwen heen is er een nauwe verbondenheid geweest tussen de wereldlijke overheid en 
de kerkbesturen over het beheer van kerktorens en torenuurwerken, met zijn eigen 
subsidieregeling. Deze verbondenheid kan nu tot uitdrukking worden gebracht door bij te dragen 
aan het behoud van de kerktoren in de wijk d’Ekker.

Stichting Veldhoven - Dorp Historisch Bekeken Stichting Historisch Oerle

Stichting voel 'schiedenis,

Tiny Ler, i

ressers^
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