Fracties van CDA en D’66 te Veldhoven
Betreft de status van de toren van de voormalige St. Jozefkerk
Vragen aan het college van B&W van de gemeente Veldhoven conform artikel 42
Geacht college,
De afgelopen 2 jaar is de situatie van de status van de toren verscheidene malen
besproken. De beantwoording van de vragen vinden onze fracties onbevredigend en
is voor ons aanleiding om nadere vragen te stellen en tevens willen wij de
beschikking krijgen over een aantal zaken en besluitvorming in het verleden.
1. Onze raad heeft een herstelbedrag voor de toren gereserveerd tijdens de
Algemene Beschouwingen in 2020. De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven
heeft in 2019 een verzoek ingediend om de toren de status van gemeentelijk
monument te geven. Ondanks het advies van de monumentencommissie is dit
verzoek door uw college afgewezen. Omdat dit financiële verplichtingen voor
de gemeente met zich zou meebrengen.
vraag:
Klopt het, dat het aanwijzen van een gemeentelijk monument de verplichting
met zich meebrengt voor een gemeente om financieel bij te dragen?
2. De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven is tegen deze beslissing van uw
college in beroep gegaan. De bezwarencommissie heeft het besluit van
college afgewezen en heeft het college de opdracht gegeven om opnieuw een
afweging te maken.
vraag:
Wat zijn uw afwegingen geworden en zo die nog niet gemaakt is: Wanneer
gaat het college opnieuw een afweging maken naar aanleiding van de
uitspraak van de bezwarencommissie?
vraag:
Kunnen wij de beschikking krijgen over de uitspraak en het advies van de
bezwaren-commissie?
3. In de beantwoording van onze vragen in de gemeenteraad van 9 februari
jongstleden heeft de portefeuillehouder laten weten, dat er een
omgevingsonderzoek liep.
vraag:
Is het bedoelde omgevingsonderzoek inmiddels afgerond en kunnen wij de
beschikking krijgen over de resultaten van dat omgevingsonderzoek?

4. De gemeente Veldhoven beschikt over een erfgoedverordening.
vraag:
Kan deze erfgoedverordening aan de raad toegezonden worden
5. Met regelmaat wordt er gesproken over een voorlopige gemeentelijke
monumentenlijst uit het verleden. Deze is onderwerp van discussie geweest
rond 2000.
vraag:
Graag willen wij de genoemde “voorlopige monumentenlijst” uit 2000 ter
beschikking krijgen en de relevante stukken rondom de besluitvorming, die er
toen heeft plaatsgevonden
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