KBO afdelingen en Heemkundeverenigingen in Veldhoven starten
gezamenlijke petitie om ONS kerkelijk erfgoed te beschermen
Het voornemen van het parochiebestuur om de Katholieke kerken van Zeelst en Oerle via Funda te
huur te zetten heeft tot veel onrust in Veldhoven geleid. Wat gaat er nu met de kerkgebouwen
gebeuren? Mag iedereen het huren en voor alles gaan gebruiken? Ook in Veldhoven-dorp is het
onduidelijk of en hoe lang het kerkgebouw op dezelfde wijze als nu gebruikt blijft worden.

Het alles heeft al tot een aantal publicaties in de lokale
media geleid. Cultuurhistoricus dr. Gerard Rooijakkers
pleit in het Eindhovens en Veldhovens Dagblad voor een
duidelijke Kerkenvisie. Hij maakt in dit artikel
onderscheid tussen het private eigendom van de kerk
dat bij het bisdom ligt en het communale eigendom, dat
bij de Veldhovens gemeenschap ligt.
De herbestemming van kerkgebouwen is geen
Veldhovens vraagstuk. Op diverse plekken in het land
worden initiatieven genomen. Het bisdom werkt
hiervoor ook samen met de provincies. Zij pleiten voor
een gemeenschappelijke aanpak: gemeenten, burgers
en parochies zullen met elkaar tot een Kerkenvisie
moeten komen.
Sint Jan de Doperkerk, Oerle
Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er daarom
ook al jaren een subsidiepot voor gemeenten om deze
Kerkenvisie te ontwikkelen. De gemeente Veldhoven heeft hier
echter nog geen gebruik van gemaakt. Vanuit de heemkunde
kringen is er diverse malen naar gevraagd, maar zij kregen te
horen dat het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie
niet nodig is.
Er lijkt dus voorbij gegaan te worden aan het uitgangspunt dat
de kerken in Veldhoven jarenlang werden beschouwd als het
eigendom van de vier kerkdorpen. Samen werd de kerk
opgebouwd en onderhouden. Natuurlijk lag het juridische
eigendom bij het bisdom, maar moreel gezien waren de kerken
van Meerveldhoven, Oerle, Veldhoven-dorp en Zeelst.
Daarom zoeken de KBO en de heemkundeverenigingen nu
samen de publiciteit, met een actie gericht op ‘Bescherming
van ONS kerkelijk erfgoed’.
St. Ceciliakerk, Veldhoven-Dorp
Bescherming
De kerken waren de plek waar mensen samenkwamen. Een plek waar men de liefde bezegelde met
een huwelijk, waar men dankbaar een nieuw leven vierde met de doop, waar men troost vond bij
elkaar bij ziekte en dood. Het kerkgebouw bepaalde niet alleen het aanzicht, maar was ook de ziel van
het 4 dorpen in Veldhoven. De kerken zorgden voor onderlinge binding en boden bescherming.
Diezelfde kerken hebben nu onze bescherming nodig!

Kerkenvisie
Een kerkenvisie gaat om het behouden van religieus erfgoed in brede
zin. Om gebouwen die architectonische, geschiedkundige en sociale
waarde hebben, te beschermen. Het opstellen van een visie biedt de
mogelijkheid om met allerlei partijen in gesprek te gaan.
Kerkgebouwen worden dus niet afzonderlijk bekeken, maar in
samenhang met andere (maatschappelijke) gebouwen en
ontwikkelingen in een buurt. Op deze wijze kunnen gedragen besluiten
genomen worden op basis van een gemeenschappelijke toekomstvisie.

Christus Koning kerk,
Meerveldhoven
Monumenten
De KBO afdeling Zeelst heeft het voortouw genomen.
Begrijpelijk, want in Zeelst is de situatie het ernstigst. De kerk
van Veldhoven en Oerle beschikken nog over de status van
Rijksmonument, de kerk van Meerveldhoven zal als
parochiekerk beschermd worden, maar de kerk van Zeelst
wordt door niemand in bescherming genomen. Al meerdere
malen drong de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis aan op
het actualiseren van de lijst met gemeentelijke monumenten.
De kerk van Zeelst zou hier ook een plek verdienen. Daarom,
de 2e stelling in de petitie om de kerk van Zeelst op de
monumentale lijst te krijgen.
Willibrorduskerk Zeelst (foto 1907)
Stad van Dorpen
Veldhoven viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en benadrukt daarbij het belang van de vier
dorpskernen. De burgemeester is trots op zijn ‘stad van dorpen’, maar ziet niet dat die dorpen dreigen
te verdwijnen. Het zijn belangrijke elementen, zoals een kerkgebouw, die zorgen voor samenhang, een
dorpse uitstraling en een dorpsgevoel.
Burgerinitiatief
De KBO-afdelingen in Veldhoven zijn samen met de drie heemkundekringen in Veldhoven: Historisch
Oerle, Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Zeelst Schrijft Geschiedenis, een burgerinitiatief gestart
om de gemeente Veldhoven te bewegen om in 2021 een breed gedragen Kerkenvisie op te stellen.
De genoemde verenigingen willen hun dringende verzoek kracht bij zetten door een handtekening
actie onder de inwoners van Veldhoven. Iedereen kan zijn instemming laten blijken, door een petitie
te ondertekenen. Dit kan digitaal op de website

www.kbo-zeelst.nl

Concreet gaat het dus om de volgende 2 stellingen:

 De gemeente Veldhoven moet in 2021 - samen met de inwoners van Veldhoven en
de kerkelijke overheid - komen tot een breed gedragen ‘Kerkenvisie’.

 Daarnaast verdient de kerk van Zeelst een monumentale status. Niet alleen vanwege
haar uiterlijke kenmerken, maar meer nog om de symbolische waarde, namelijk de
betekenis voor de gemeenschap en haar plek in dorpskern van Zeelst.

