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Aan de voorzitter van de raad
van de gemeente Boxtel

Betreft:
vragen vragenhalfuurtje 29 maart 2016:
'Behoud van prachtige markante Heilig Hartkerk voor onze gemeenschap'

Boxtel, 28 maart 2016
Geachte voorzitter,

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van morgenavond stelt onze fractie 
graag het behoud aan de orde van de prachtige markante Heilig Hartkerk voor onze 
gemeenschap.
 
In vervolg op onze vragen van 24 september 2014 zijn wij nog steeds een warm 
pleitbezorger van behoud van het prachtige monumentale pand in Breukelen.

Op 4 januari 2015 is de kerk aan de eredienst onttrokken en vanaf dat moment heeft de 
gemeente een positieve rol in het herbestemmingsverhaal. Dat juicht fractie BALANS toe.

De positieve beweging die ontstaan is met de zeer geslaagde Rockopera “Jesus Christ in 
Concert” in dit gebouw, roept vanuit de Boxtelse gemeenschap om een vervolg.
Die positieve flow kun je vasthouden door mee te denken en ondersteuning te bieden (niet 
zelf kopen). Bijvoorbeeld middels het instellen van een haalbaarheidsonderzoek. En 
daarmee goed te bekijken of er kansen zijn voor de toekomst. Ook eventueel bijdragen voor 
uitvoeringen is mogelijk en uitspreken dat meermaals evenementenvergunningen jaarlijks 
mogelijk zijn.
Hiermee kan de gemeente duidelijkheid scheppen richting geïnteresseerden, met als doel 
behoud van het huidige markante gebouw voor onze gemeenschap.

Daarom stelt onze fractie graag de volgende vragen:
1. Is het college bereid om op voorhand uit te spreken om meermaals per jaar een 

vergelijkbare evenementenvergunning af te geven, gelijk aan de verstrekte 
vergunning bij de Rockopera “Jesus Christ in Concert”, om meer zekerheid te bieden 
aan mogelijke geïnteresseerde initiatiefnemers? 

2. Is het college bereid om samen met mogelijke initiatiefnemer(s) – indien gewenst - 
mee te denken over een positieve businesscase, zonder dat de gemeente daar (te) 
veel risico in neemt?

Wij rekenen erop dat ook u het belang erkent van het markante gebouw van de 
Heilig Hartkerk in Boxtel en zich inspant om dat te behouden.

Fractie BALANS ziet hierin een win-win-situatie voor de burgers van onze gemeente: het 
prachtige gebouw met vele waardevolle herinneringen blijft bestaan en verdwijnt niet uit het 
straatbeeld van Boxtel, maar wordt gebruikt voor prachtige evenementen waar onze burgers 
samen van kunnen genieten.

Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen, woordvoerder
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen


