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Bijdrage voor restauratie Jozeftoren d’Ekker
10 november 2020
GBV
Begrotingsbehandeling 2020/ Programmabegroting 2021-2024
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 en 10 november
2020;
Kennis genomen hebbend van
 De staat van onderhoud van de Jozeftoren aan de Burgemeester van Hoofflaan in de
wijk d’Ekker;
Overwegende dat
 zonder restauratie de Jozeftoren zeer waarschijnlijk op korte termijn gesloopt zal
(moeten) worden;
 dit qua restauratiekosten naar verwachting neer zal komen op een totaalbedrag van
rond de € 160.000,-;
 De Jozeftoren behoort bij de identiteit van d’Ekker;
 de bewoners van de wijk d’Ekker zeer gesteld en trots zijn op deze Jozeftoren;
 de bewoners van de wijk d’Ekker er met klem op aandringen de restauratie z.s.m. uit te
laten voeren ten einde dit markante en gezichtsbepalende bouwwerk voor de wijk en de
gemeente Veldhoven te kunnen behouden;
 hieraan, gezien het voorgaande alsmede het feit dat op andere fondsen geen beroep
gedaan kan worden, zover bekend, bij hoge uitzondering een incidentele gemeentelijke
bijdrage in de kosten te rechtvaardigen valt;
 het redelijk lijkt om de huidige eigenaar, zijnde de rk parochie Christus Koning, te
vragen over te gaan tot spoedige restauratie van de Jozeftoren, waarbij de
restauratiekosten voor de helft ten laste komen van de gemeente tot een maximaal
bedrag van € 85.000,-;
 het college hierover op zo kort mogelijke termijn in overleg treedt met het
parochiebestuur teneinde de noodzakelijke afspraken te maken;
Spreekt uit het raadsbesluit nr 20.075 als volgt te wijzigen:
1. in de Meerjarenbegroting 2021-2024 wordt in de jaarschijf 2021 een bedrag van
€ 85.000,- opgenomen als maximale bijdrage in de kosten van de restauratie van de
Jozeftoren in de wijk d’Ekker;
2. hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat de parochie Christus Koning de
noodzakelijke restauratie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2021 start en op een
adequate manier laat uitvoeren;
3. Deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

27 stemmen – AANGENOMEN

Voor

14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Tegen

13 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, BurgerPartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal)

