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Gemeente Veldhoven

Miskent gemeente Veldhoven haar eigen Erfgoedverordening?

Geachte raad,

De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) heeft onder meer tot doel het 
opkomen voor en het behouden van karakteristieke gebouwen en monumentale 
panden in de gemeente Veldhoven. Het college van uw gemeente is daarom van 
mening dat de SHEV een rechtstreeks betrokken belang heeft bij een besluit over de 
aanwijzing van een gemeentelijk monument.
Het is vanuit deze doelstelling en betrokkenheid dat wij uw aandacht vragen voor het 
volgende:

Uw raad heeft voor het toekennen van de status van gemeentelijk monument aan een 
bouwwerk binnen de gemeente Veldhoven een zogenoemde ’Erfgoedverordening 
Gemeente Veldhoven’ vastgesteld en de uitvoering ervan opgedragen aan het college 
van burgemeester en wethouders.

Het bevreemdt het bestuur van de SHEV ten zeerste te moeten vaststellen dat het 
college geen juiste uitvoering geeft aan de door u ingestelde Erfgoedverordening 
Gemeente Veldhoven (EGV).

5 februari 2020 heeft de SHEV bij het college een gemotiveerd verzoek ingediend 
om de toren van de voormalige Jozefkerk in d'Ekker aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.
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In de beslissing op het bezwaarschift dat de SHEV tegen de afwijzing van het 
verzoek heeft ingediend wordt nu pas gemeld dat het college objecten van 
monumentale waarden alleen beschermt via het bestemmingsplan; derhalve wijst het 
college van de gemeente Veldhoven geen objecten aan (en heeft tot heden geen panden 
aangewezen) als gemeentelijk monument op grond van de gemeentelijke EGV.

Met deze stellingname gaat het college zelfs in tegen het advies van de eigen 
monumentencommissie. De monumentencommissie 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.
Dit is een zwaarwegend advies dat door het college niet zonder meer terzijde 
geschoven kan worden.
Bescherming van de panden en hun omgeving via bestemmingsplanregels is van een 
andere orde dan toepassing van de EGV op een als Gemeentelijk Monument 
gekandideerd pand.

Er is een duidelijk verschil in bescherming tussen een gemeentelijke 
monumentenstatus en een status voor het gebied of objecten in het gebied via het 
bestemmingsplan. Een monumentenstatus biedt een veel duidelijkere en stevigere 
bescherming voor individuele gebouwen. En dat is waar de EGV voor zorgt. Men 
kan het verzoek dus niet afwijzen door naar een veel lichtere vorm van bescherming 
te verwijzen. Bovendien erkent het college wél dat beschermen via het 
bestemmingplan minder ver gaat dan bij de aanwijzing als monument.

Het gaat bij erkenning als monument om meer dan uitsluitend bescherming tegen 
sloop, vernieling etc.; het gaat vooral om erkenning van onder andere bouwkundige, 
beeldbepalende en historische waarden, evenals om emotionele waarden, zoals van 
belevings- en zeggingskracht.

Veldhoven heeft nog steeds geen enkel gemeentelijk monument, en met deze 
werkwijze van het college zal er op grond van de door u ingestelde EGV ook nimmer 
een gemeentelijk monument komen; in feite is de Veldhovense EGV een lege huls en 
zou met de huidige stellingname van uw college kunnen worden ingetrokken.

Tot slot
Wij vragen u beleefd de stellingname van het college inzake de bescherming en 
waardering van het Veldhovens monumentaal erfgoed in relatie tot de toepassing van 
de (eigen) Erfgoedverordening Gemeente Veldhoven kritisch te bekijken en naar uw 
bevinding het college daarop aan te spreken.

Steeds bereid tot overleg en het verstrekken van informatie verblijven wij in 
afwachting van uw antwoord.

Met vertrouwen in de toekomst van het inmiddels 100-jarig Veldhoven. Proficiat!

Hoogachtend, 
het bestuur van
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven,

J, Bijnendr. A. Bots,
voorzittermedebestuurder
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