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Memo
Betreft: Rondvraag 'Schapen bij een kerkje'

Geachte leden van de raad,
Tijdens de meningsvormende vergadering op 14 februari jl. is de rondvraag van
Mevrouw van Dijk aangaande het ‘nepkerkje’ aan de Oirschotsedijk behandeld.
Ik heb in de meningsvormende vergadering aangegeven dat de vraag van de Nicolaas
Clopperstichting bij ons bekend is en ik heb toegezegd uitsluitsel te geven over het
vervolgproces, waaronder de vragen t.a.v. de eigendomssituatie en de invulling die door
de Van Abbe Stichting is voorgesteld.
Reactie in afstemming met de Nicolaas Clopper Stichting
Ik ben verheugd dat ik u kan melden dat wij in goede afstemming met de Nicolaas
Clopper Stichting tot de volgende afspraken zijn gekomen:
- De Nicolaas Clopper Stichting en de gemeente Eindhoven zijn positief over het
voorstel dat door de Van Abbe Stichting is ingebracht, te weten een schaapsherder
gebruik van dit pand te laten maken t.b.v. opslag van hooi en de schapen in de
nabijheid laten grazen.
- De schaapsherder is geïnteresseerd in deze locatie. Gemeente Eindhoven stelt in
overleg met deze schaapsherder een begrazingsplan op.
- Zodra partijen het eens zijn over dit begrazingsplan zal gemeente een procedure
(omgevingsvergunning) voeren met als doel om deze functie, in eerste instantie
voor een periode van 10 jaar, mogelijk te maken.
- Bij deze voorgestelde functie blijft het ‘kerkje’ in eigendom van de Nicolaas Clopper
Stichting.
Partijen zijn blij dat ze tot deze oplossing zijn gekomen. Indien één van bovenstaande
stappen niet tot een positief resultaat leidt gaan partijen opnieuw met elkaar om tafel.
Ik zal u opnieuw over dit onderwerp informeren op het moment dat de ruimtelijke
procedure is doorlopen.
Met vriendelijke groet,
W.S. Seuren
Wethouder van ruimtelijke ordening en financiën
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