
Aan het college van burgemeester en wethouders

Veldhoven, 8 februari 2023.

Onderwerp : Functie van de Veldhovense kerken.

Geacht college,

Zoals we allemaal hebben kunnen lezen heeft het kerkbestuur van de Christus Koning parochie die 
inmiddels heel Veldhoven omvat nu al alternatieve functies voor twee Veldhovense kerken bepaald.

Deze kerken, te weten De kerk in Zeelst en de kerk in Oerle worden gebouwen waar respectievelijk 
een klimcentrum en een sportschool in gevestigd gaan worden.

Bij deze besluiten van voornoemd kerkbestuur wordt wat ons betreft in zijn geheel voorbij gegaan 
aan de functie die de kerken tot voor kort in het kerkdorp waar ze staan, hadden, te weten een 
ontmoetingsplaats voor katholieke dorpsgenoten.

Nu het gebruik van deze gebouwen door de katholieke dorpsbewoners de laatste jaren drastisch is 
teruggelopen en daarom deze kerken aan de zogenoemde eredienst zijn onttrokken heeft het 
kerkbestuur besloten de kerken te gaan verhuren voor klim en gymsporten.

Wij van Hart voor Veldhoven zijn hier, en dan drukken we ons nog zacht uit, zeer teleurgesteld over.

Kerkgebouwen waar vele dorpsgenoten jarenlang in financiele en andere zin aan hebben bijgedragen 
zijn nu voor de betreffende kerkdorpen niet meer als ontmoetingsplek te gebruiken. Dat vinden wij 
respectloos naar de inwoners. Het zou toch meer voor de hand hebben gelegen als het 
eerdergenoemde kerkbestuur met een positieve insteek in gesprek was gegaan met betrokkenen om 
ze te behouden voor ontmoeten voor onze inwoners.

Een zeer grote, gemiste , maar wellicht nog niet voorbije kans denkt Hart voor Veldhoven.

Een goed voorbeeld van hoe een kerk behouden kan blijven met een maatschappelijke functie is het 
gebouw van de voormalige kerk in Oostelbeers. Dit functioneert als gemeenschapshuis en meerdere 
maatschappelijke functies.

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

Met vriendelijke groet, 
Hart voor Veldhoven,

Namens hen Maarten Prinsen, fractievoorzitter.


