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Veldhoven, 27 januari 2021

Aan: Het Gemeentebestuur van Veldhoven 

c.c. Griffie en fracties Politieke Partijen

Geacht college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad

Met deze brief doen wij een dringend beroep op het gemeentebestuur, om het college van 
Burgemeester & Wethouders te overtuigen van de wenselijkheid om vóór 15 februari 2021 
een (proforma) subsidie aan te vragen voor het ontwikkelen van een breed gedragen 
Kerkenvisie in de gemeente Veldhoven.

Achtergrond

Op 18 januari hebben wij u via een email op de hoogte gesteld van het burgerinitiatief dat 
gestart is vanuit de KBO afdelingen in Veldhoven om de gemeente Veldhoven te bewegen om 
in 2021 een breed gedragen Kerkenvisie op te stellen. U heeft op deze datum ook een brief 
ontvangen van de drie heemkunde stichtingen: Veldhoven Dorp Historisch Bekeken, Zeelst 
Schrijft Geschiedenis en Historisch Oerle (per 1 mei 2021 samengaand in de Vereniging 
Erfgoedhuis Veldhoven). Ook zij pleiten bij Burgemeester en Wethouders voor het 
ontwikkelen van een breed gedragen Kerkenvisie.

Intussen hebben de genoemde heemkunde stichtingen en de KBO afdelingen in Veldhoven 
besloten de krachten te bundelen en gezamenlijk actie te voeren om het kerkelijk erfgoed in 
Veldhoven te beschermen. Het gaat dus niet alleen om drie monumentale kerkgebouwen H. 
Caeciliakerk (Veldhoven dorp), H. Johannes de Doperkerk (Oerle) en de H. Willibrorduskerk 
(Zeelst), waarvoor al enkele jaren een herbestemming wordt gezocht. Ook de andere 
(katholieke en protestante) kerkgebouwen en kapellen horen in een Kerkenvisie betrokken te 
worden.

Kerkenvisie

Een kerkenvisie gaat om het behouden van religieus erfgoed in brede zin: om gebouwen die 
architectonische, geschiedkundige en sociale waarde hebben, te beschermen. Het opstellen 
van een visie biedt de mogelijkheid om met allerlei partijen in gesprek te gaan. Kerkgebouwen 
worden dus niet afzonderlijk bekeken, maar in samenhang met andere (maatschappelijke) 
gebouwen en ontwikkelingen in een buurt. Op deze wijze is men beter voorbereid op 
ontwikkelingen in de toekomst en kunnen er gedragen besluiten genomen worden op basis 
van een gemeenschappelijke toekomstvisie.

Inwoners worden al in een vroeg stadium gevraagd naar hun mening en betrokken bij de 
planvorming, wat voorkomt dat zij in een later stadium overvallen worden en er kansen gemist 
worden.



Petitie 'Bescherm ONS kerkelijk erfgoed'

Het eerder genoemde burgerinitiatief heeft intussen tot veel reacties bij de inwoners van 
Veldhoven geleid. Aan onze oproep om de petitie te ondertekenen, wordt massaal gehoor 
gegeven. Tot 15 februari gaan wij door met het verzamelen van handtekeningen, om zo ons 
verzoek kracht bij te zetten.

Haast geboden

Tot 15 februari 2021 is er nog één keer de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie uit 
het Gemeentefonds. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelt C 25.000 tot C 75.000 
(afhankelijk van het aantal gebouwen) ter beschikking. Daarmee kan het opstellen van een 
Kerkenvisie voor een groot deel worden uitbesteed. Er is dus haast geboden bij de 
besluitvorming.

Wij rekenen op uw medewerking.

Hoogachtend,

Louis Schats Gerard de Wilt
Stichting Veldhoven Dorp Historisch Bekeken Seniorenvereniging KBO-Veldhoven, Zonderwijk,

't Look / KBO Kring Veldhoven

Tini Leijten Huub Stroeks
Stichting Historisch Oerle Seniorenvereniging KBO-Oerle

Jan Bressers Mieke van Lisdonk-Jacobs
Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis Seniorenvereniging KBO-Zeelst

Bijlage: Artikel: KBO afdelingen en Heemkundestichtingen in Veldhoven starten
gezamenlijke petitie om ONS kerkelijk erfgoed te beschermen.



KBO afdelingen en Heemkundestichtingen in Veldhoven starten 
gezamenlijke petitie om ONS kerkelijk erfgoed te beschermen

Het voornemen van het parochiebestuur om de Katholieke kerken van Zeelst en Oerle via Funda te huur te 
zetten heeft tot veel onrust in Veldhoven geleid. Wat gaat er nu met de kerkgebouwen gebeuren? Mag 
iedereen het huren en voor alles gaan gebruiken? Ook in Veldhoven-dorp is het onduidelijk of en hoe lang 
het kerkgebouw op dezelfde wijze als nu gebruikt blijft worden.

A Aft ft

Het alles heeft al tot een aantal publicaties in de lokale media 
geleid. Cultuurhistoricus dr. Gerard Rooijakkers pleit in het 
Eindhovens en Veldhovens Dagblad voor een duidelijke 
Kerkenvisie. Hij maakt in dit artikel onderscheid tussen het 
private eigendom van de kerk dat bij de parochie Christus 
Koning ligt en het communale eigendom, dat bij de Veldhovens 
gemeenschap ligt.

De herbestemming van kerkgebouwen is geen Veldhovens 
vraagstuk. Op diverse plekken in het land worden initiatieven 
genomen. Het bisdom werkt hiervoor ook samen met de 
provincies. Zij pleiten voor een gemeenschappelijke aanpak: 
gemeenten, burgers en parochies zullen met elkaar tot een 
Kerkenvisie moeten komen.

Sint Jan de Doperkerk, Oerle

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er daarom ook al 
jaren een subsidiepot voor gemeenten om deze Kerkenvisie te 
ontwikkelen. De gemeente Veldhoven heeft hier echter nog geen 
gebruik van gemaakt. Vanuit de heemkunde stichtingen is er diverse 
malen naar gevraagd, maar zij kregen te horen dat het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijke visie niet nodig is.

Er lijkt dus voorbij gegaan te worden aan het uitgangspunt dat de 
kerken in Veldhoven jarenlang werden beschouwd als het eigendom 
van de vier kerkdorpen. Samen werd de kerk opgebouwd en 
onderhouden. Natuurlijk lag het juridische eigendom bij de parochie, 
maar moreel gezien waren de kerken van Meerveldhoven, Oerle, 
Veldhoven-dorp en Zeelst.

St. Caeciliakerk, Veldhoven-Dorp

Daarom zoeken de KBO en de heemkundestichtingen nu samen de 
publiciteit, met een actie gericht op 'Bescherming van ONS kerkelijk 
erfgoed'.

Bescherming
De kerken waren de plek waar mensen samenkwamen. Een plek waar men 
de liefde bezegelde met een huwelijk, waar men dankbaar een nieuw leven 
vierde met de doop, waar men troost vond bij elkaar bij ziekte en dood. Het 
kerkgebouw bepaalde niet alleen het aanzicht, maar was ook de ziel van het 
4 dorpen in Veldhoven.
De kerken zorgden voor onderlinge binding en boden bescherming. 
Diezelfde kerken hebben nu onze bescherming nodig!

Christus Koning kerk, Meerveldhoven



Kerkenvisie
Een Kerkenvisie gaat om het behouden van religieus erfgoed in brede zin. 
Om gebouwen die architectonische, geschiedkundige en sociale waarde 
hebben, te beschermen. Dit heeft dus niet alleen betrekking op de 
katholieke kerkgebouwen, ook de protestante kerken en kapelletjes

horen in een Kerkenvisie betrokken te 
worden.

Kapel van Onze Lieve Vrouw in t Zand

Het opstellen van een visie biedt de mogelijkheid om met allerlei partijen in 
gesprek te gaan. Kerkgebouwen worden niet afzonderlijk bekeken, maar in 
samenhang met andere (maatschappelijke) gebouwen en ontwikkelingen in een 
buurt. Op deze wijze is men beter voorbereid op ontwikkelingen in de toekomst 
en kunnen er gedragen besluiten genomen worden op basis van een 
gemeenschappelijke toekomstvisie.

Immanuelkerk, Veldhoven

Monumenten
De KBO afdeling Zeelst heeft het voortouw genomen. Begrijpelijk, want 
in Zeelst is de situatie het ernstigst. De kerk van Veldhoven en de kerk 
van Oerle beschikken nog over de status van Rijksmonument, de kerk 
van Meerveldhoven zal als parochie-kerk beschermd worden, maar de 
kerk van Zeelst wordt door niemand in bescherming genomen. Al 
meerdere malen drong de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis aan op 
het realiseren van een lijst met gemeentelijke monumenten.
(Veldhoven is een van de twee gemeentes in Noord-Brabant zonder 
gemeentelijke monumenten). De kerk van Zeelst zou hier ook een plek 
verdienen. Daarom, de 2e stelling in de petitie om de kerk van Zeelst op 
de monumentenlijst te krijgen.

Willibrorduskerk Zeelst (foto 1907)
Stad van Dorpen
Veldhoven viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en benadrukt daarbij het belang van de vier dorpskernen. De 
burgemeester is trots op zijn 'stad van dorpen', maar moet nu ook zien dat die dorpen dreigen te verdwijnen. 
Het zijn belangrijke elementen, zoals een kerkgebouw, die zorgen voor samenhang, een dorpse uitstraling en 
een dorpsgevoel.

Burgerinitiatief
De KBO-afdelingen in Veldhoven zijn samen met de drie heemkundestichtingen in Veldhoven: Historisch 
Oerle, Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Zeelst Schrijft Geschiedenis, een burgerinitiatief gestart om de 
gemeente Veldhoven te bewegen om in 2021 een breed gedragen Kerkenvisie op te stellen.

De genoemde partijen willen hun dringende verzoek kracht bij zetten door een handtekening actie onder de 
inwoners van Veldhoven. Iedereen kan zijn instemming laten blijken, door een petitie te ondertekenen. Dit

kan digitaal op de website www.kbo-zeelst.nl
Concreet gaat het dus om de volgende 2 stellingen:

O De gemeente Veldhoven moet in 2021 - samen met de inwoners van Veldhoven en de kerkelijke overheid 
- komen tot een breed gedragen 'Kerkenvisie'.

ū Daarnaast verdient de kerk van Zeelst een monumentale status. Niet alleen vanwege haar uiterlijke 
kenmerken, maar meer nog om de symbolische waarde, namelijk de betekenis voor de gemeenschap en 
haar plek in dorpskern van Zeelst.
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