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In uw brief van 2 januari 2020 heeft u namens Senioren Veldhoven vragen gesteld 
over de toekomst van de klokkentoren bij de voormalige St Jozefkerk aan de 
Burgemeester van Hoofflaan. Hieronder gaan we op de afzonderlijke vragen in.

1. Hecht het college aan het beeldbepalende karakter van de toren?

Ook wij vinden de toren beeldbepalend voor de omgeving Burgemeester van 
Hoofflaan. Omdat het behoud en onderhoud van de toren een zorg is van het 
bestuur van de parochie Christus Koning, in samenspraak met bisdom, hebben 
wij daar nu geen rol in.

2. Heeft het College al contact gehad met de parochie over eventuele 
toekomstplannen?

Wij hebben terug kerend overleg met het bestuur van de parochie over de 
herbestemming van haar vastgoed. Sinds medio 2019 wordt daarbij ook 
gesproken over de toekomst van de toren.

3. Indien de Parochie opteert voor sloop, wil het College dan bekijken of de toren 
behouden kan blijven?

Wij hebben in onze vergadering van 18 juni 2019 reeds uitgesproken geen 
gemeentelijk geld te willen steken in de toren. Dit standpunt is ongewijzigd.

4. Indien vanuit de wijk een (rechts-)persoon zich meldt om de toren over te 
nemen, is het College dan genegen om de koper te faciliteren? We denken 
daarbij aan raad en daad en/of een startsubsidie.

Als iemand zich meldt die de toren over wil nemen van de parochie dan staan 
we die uiteraard te woord. We blijven echter ook dan bij het standpunt er geen 
gemeentelijk geld aan uit te geven.
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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.



We gaan ervan uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke àroet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester parcel Delhez 
burgemeesterloco-secretaris
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