
 

 

Schriftelijke vragen, 24/09/2014  
 College gemeente Boxtel 
         Markt 1 
Betreft: Waardige toekomst Heilig Hart Kerk      
 
Geacht College, 
 
Afgelopen maandag waren diverse van onze leden en onze achterban aanwezig bij de 
informatieavond van het kerkbestuur over de toekomst van de Heilig Hart Kerk in Breukelen. 
Op 4 januari 2015 wordt deze kerk namelijk aan de eredienst onttrokken. 
 
Een dergelijk markant pand met vele waardevolle herinneringen voor diverse Boxtelaren 
verdient een waardige toekomst. De gemeente Boxtel heeft volgens BALANS een 
belangrijke taak om te zorgen dat de Heilig Hart Kerk niet uit het straatbeeld van Boxtel 
verdwijnt. En wij pleiten er voor dat de gemeente die rol ook proactief oppakt in overleg met 
het kerkbestuur. 
 
Tijdens de informatieavond kwam aan bod dat diverse interieurstukken van de Heilig Hart 
Kerk een plek kunnen krijgen in onze Basiliek, maar dat voor een eervolle verplaatsing van 
sommige interieurstukken een positief besluit van de gemeente en de 
monumentencommissie nodig is. Wij rekenen er op dat beide gemeentelijke organen 
beseffen dat sommige interieurstukken noodzakelijk zijn voor parochianen van de Heilig Hart 
kerk om zich echt thuis te voelen in de Basiliek. Beide organen dienen bereid te zijn om zich 
tot het uiterste in te spannen om de gewenste verplaatsing van interieur mogelijk te maken.  
 
Ook werd er afgelopen maandag tijdens de informatieavond van gedachte gewisseld over 
een waardige herbestemming van de Heilig Hart kerk. De tijdsduur van het  proces om dat 
doel uiteindelijk te realiseren kan lang zijn. Wij hopen dat het gemeentebestuur denkt in 
kansen, en dus niet in bedreigingen, over de toekomstige (transformatie) mogelijkheden van 
het totale gebied. Daarnaast kan het zijn dat er financiële steun nodig is om de gebouwen en 
de omgeving niet te laten verpauperen. Wij vinden het dan ook normaal dat de gemeente 
Boxtel daarbij een eventueel noodzakelijke bijdrage doet, want een dergelijke historisch zeer 
markante plek in Breukelen verdient een waardig voortbestaan. 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen voor U: 

1. Bent U bereid om, samen met de monumentencommissie, er alles voor te doen om 
verplaatsing van belangrijke interieurstukken van de Heilig Hart kerk naar de Basiliek 
mogelijk te maken? En evt. dus ook daarvoor het pad te effenen bij de rijksoverheid?  

2. Bent U bereid om, ondanks het door U voorgestelde dalend beschikbare budget voor 
onderhoud van monumenten, financieel toch bij te springen om verpaupering tegen te 
gaan. Dit laatste vooral tussen het moment dat de kerk aan de eredienst wordt 
onttrokken en het moment dat rrn waardige herbestemming een feit is.  

3. Bent U bereid om proactief met het kerkbestuur mee te denken over de toekomstige 
functies van het totale gebied indien transformatie noodzakelijk is van de pastorie en 
tuin van de Heilig Hart Kerk? 

 
Wij rekenen erop dat ook U het belang erkent van het markante gebouw van de Heilig Hart 
Kerk in Boxtel, en met name in Breukelen, en zich tot het maximale inspant om dat te 
behouden. 
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