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5503 TD Veldhoven

Actiegroep 'Red de Kerktoren' 
p/a Van Eijkstraat 2

Aan het college van burgemeester uders

4
d’Ekker

en aan de gemeenteraad van Veldhoven
en aan de commissie voor de bezwaarschriften Veldhoven 
Meiveld 1, Veldhoven
en aan
Parochiebestuur Christus Koning, Kapelstraat-zuid 18, Veldhoven

Veldhoven, 29 september 2020

Geachte mevrouw/mijnheer,
Hierbij willen wij u, namens de inwoners van de wijk d'Ekker, 
laten weten dat wij zeer gesteld zijn op de voor ons zo vertrouwde 
Jozeftoren op het plein bij de Burgemeester van Hoofflaan te 
Veldhoven. Wij zijn trots op 'onze' toren, waardoor d'Ekker zich 
onderscheidt van alle andere Veldhovense wijken. Door zijn statige 
eigenwijze vorm, zijn verlicht uurwerk en zijn luidklokken hoort 
hij bij de identiteit van de wijk.
Het draagvlak bij de inwoners van onze wijk voor het behoud van de 
toren is groot. Het is naar onze mening dan ook verantwoord de 
toren te restaureren. Vele Veldhovenaren (met name die uit 
Meerveldhoven, Cobbeek en Centrum) zijn aan de toren gehecht en 
hij is een markant punt binnen de gemeente.
Onze wijkraad heeft op 20 november 2019 een actiegroep ingesteld 
met de opdracht te onderzoeken hoe we de toren kunnen behouden 
voor onze wijk. Gesprekken met de eigenaar, de parochie Christus 
Koning, maakten ons somber. Wegens het ontvallen van de kerkelijke 
functie is de toren voor de eigenaar enkel een last, waardoor 
zelfs slopen een optie is. In december 2019 hebben we de 
publiciteit gezocht met het doel steun te krijgen in onze poging 
de toren te behouden. Onze wijkvereniging was vervolgens van plan 
bij de inwoners van onze wijk handtekeningen op te halen ter 
ondersteuning van een petitie. Helaas gooide de corona-uitbraak 
roet in het eten en lag de actie stil.
Wij zijn erg verheugd met het plan van Stichting Historisch 
Erfgoed Veldhoven om via plaatsing op de monumentenlijst steun 
voor de restauratie te verwerven. Wij hebben er onze hoop op 
gevestigd dat de actie van deze stichting slaagt en derhalve onze 
diensten aangeboden. In het verleden heeft deze stichting meerdere 
zaken voor het behoud van het Veldhovens erfgoed weten te 
realiseren.

In vertrouwen u bij ons streven aan onze zijde te mogen rekenen 
tekenen wij,

met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Actiegroep 'Red de Kerktoren', onderdeel 
van Wijkplatform d'Ekker,
C. van den Wildenberg 
voorzitter. „


