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Geachte heer Prinsen, beste Maarten,

In uw brief van 8 februari heeft u namens de fractie van 'Hart voor Veldhoven' vragen 
gesteld over de voorgenomen verhuur van de kerken door het parochiebestuur 
Christus Koning. Het betreffen de kerken in Zeelst en Oerle waar definitieve afspraken 
zijn gemaakt om als klimcentrum en sportschool gebruikt te worden.

U vraagt ons college concreet om op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan met 
het kerkbestuur van de parochie Christus Koning om hen te overtuigen van het 
behoud van de kerkgebouwen en deze in te zetten als ontmoetingsplek voor onder 
andere hen die er jarenlang jaarlijks in financiële zin of op andere wijze aan hebben 
bijgedragen de gebouwen in stand te houden en alle andere dorpsgenoten die hier 
behoefte aan hebben.

Behoud kerkgebouwen
Wij kunnen ons voorstellen dat het sluiten van kerken in de zin van het ^itdragen van 
het geloof' pijn doet. De emotionele band met de kerk is groot. Wellicht niet meer 
direct vanuit geloofsovertuiging maar wel vanuit de vanzelfsprekendheid van het 
voorbestaan van het gebouw.

Ook wij vinden het behoud van deze gebouwen belangrijk. Naast het feit dat het 
rijksmonumenten zijn, zijn ze het herkenbare middelpunt van de kerkdorpen. Ze 
geven identiteit aan de omgeving.

Hierover is geen verschil van opvatting. Het parochiebestuur, uw fractie en wij vinden 
het belangrijk dat de gebouwen fysiek behouden blijven.

Parochiebestuur is eigenaar
Er hebben in de loop der tijd al vele gesprekken plaatsgevonden met het 
parochiebestuur. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook het Monumentenhuis Brabant 
heeft gesproken met het bestuur. In al deze gesprekken zijn ook de politieke 
suggesties ter sprake gebracht. Het is uiteindelijk aan het kerkbestuur om een besluit 
te nemen als eigenaar van de gebouwen.

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.

http://www.veldhoven.nl


De gemeente zal nieuwe ontwikkelingen toetsen aan het geldende bestemmingsplan. 
Wanneer een nieuwe functie past binnen het geldende bestemmingsplan, vindt enkel 
een toetsing van de aangevraagde vergunning plaats. De gemeente heeft geen 
formele instrumenten om een functie (gebruik) af te dwingen.

Op 13 april wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd door de gemeente over 
de kerkenvisie voor iedereen die belangstelling heeft. Er wordt op 25 april ook een 
informatieavond georganiseerd voor de raad.
Op deze avonden zal meer uitleg worden gegeven over de inhoud van een kerkenvisie, 
het gelopen proces en de positie van de gemeente.
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Gelet op het bovenstaande, wij blijven in gesprek met het parochiebestuur. De dialoog 
over standpunten maakt daar onderdeel van uit. De gemeente kan hier alleen in 
faciliteren.

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

Eric Bergmeester 
loco-secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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