
 

 

 

MOTIE 

 
Onderwerp Kerken en ontmoeting  

Datum 8 november 2022 

Ingediend door CDA, Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2023-2026 

Programma Programma 5 paragraaf 5.02.04 

 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 De inhoud van de startbijeenkomst voor het opstellen van een kerkenvisie op 29 

september 2022 

 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in paragraaf 

5.02.04– blz 48, om de kerkenvisie vast te stellen met als doel behoud van cultureel 

erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen 

 De veelal in de nabijheid van de kerken gelegen gemeenschapshuizen in een 

achterstallige staat van onderhoud verkeren en in enkele gevallen interessant zijn 

om plaats te maken voor woningbouw.  

 

overwegende dat: 

 Veldhoven een stad van dorpen is met beeldbepalende kerken als herkennings- en 

ontmoetingspunt 

 Duurzaam gebruik niet specifiek genoeg gedefinieerd is. 

 Kerken naast cultureel erfgoed ook religieus erfgoed zijn 

 De maatschappelijke functie en de herbestemming een zaak is die de hele 

gemeenschap aangaat en bij voorkeur ook van waarde is voor de hele gemeenschap.  

 De functie van het ontmoeten, samenkomen en bezinnen vooralsnog onvoldoende 

tot zijn recht komt bij het opstellen van de kerkenvisie 

 De herbestemming van de kerken te eng wordt beschouwd als alleen wordt gekeken 

naar de monumentenstatus en het gebouw. 

 De functie en toekomst van de gemeenschapshuizen en de kerken samen moeten 

worden gewogen. 

 Er van de gemeente in het belang van de gemeenschap een actieve houding 

verwacht mag worden. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzoekt het college: 

1. Contact te leggen met de eigenaren van de kerkgebouwen en per kerkgebouw 

serieus te onderzoeken of het onderbrengen van een gemeenschapshuis of andere 

sociaal maatschappelijke functie met medewerking van het gemeentebestuur in die 

kerk een haalbare optie is. 

2. De gemeenteraad hierover te informeren. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Stemming 28 stemmen – AANGENOMEN 

Voor 16 stemmen (HvV, GL/PvdA, D66, CDA ) 

Tegen 12 stemmen (GBV, VVD, SV (G. Coppens) 
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