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Raadsvragen   
van het raadslid de heer C. Weijs (CDA) over van 
verkrotting pastorie St. Vincentius 
 

 

Geacht college, 

de afgelopen jaren hebben we regelmatig vragen gesteld over het gemeentelijke 

monument Vincentius kerk+ pastorie aan de Vitruviusweg in Woensel Noord. De kerk 

zelf is goed aangepakt maar de pastorie raakt steeds verder in verval, o.a. doordat de 

tuinmuur geheel is ingestort en er nu zelfs een boom door het dak groeit. In het ED van 

20 juli is zelfs al de vergelijking gemaakt met de verkrotting van boerderijen op het 

platteland – en niet ten onrechte… 

 

Daarom heeft het CDA de volgende vragen: 

1. is het verklaarbaar dat dit pand midden in een gewone woonwijk zo lang aan het 

verkrotten is? 

2. is het acceptabel dat dit pand midden in een gewone woonwijk zo lang aan het 

verkrotten is? 

3. is er een plan om de pastorie een nieuwe functie te geven? 

4. zo ja, is er een bouwvergunning verleend? 

5. Zijn er belemmeringen voor ontwikkeling waar de gemeente per direct wat aan kan 

doen? 

6. kunt u de eigenaar aanschrijven om per direct maatregelen te nemen waardoor verder 

verval vertraagd? 

7. Is er een mogelijkheid om over te gaan tot onteigening vanwege een publiek belang 

(bv de noodzaak tot huisvesting van statushouders) nu duidelijk is dat de eigenaar 10 

jaar nalatig is en niet tot herontwikkeling overgaat? 

 

In afwachting op uw antwoord, 

Hoogachtend, 

 

Christo Weijs 

Raadslid voor het CDA 

 

Eindhoven, 20 juli 2017. 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders 
1. is het verklaarbaar dat dit pand midden in een gewone woonwijk zo lang aan 

het verkrotten is? 
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De eigenaar is voornemens het pand een nieuwe functie te geven en daarmee de 

verkrotting tegen te gaan. Het planproces duurt echter al enkele jaren. De achteruitgang 

van het pand is natuurlijk niet wenselijk (zie antwoord vraag 2) en om te voorkomen dat 

dit consequenties heeft voor de veiligheid wordt de situatie gecontroleerd en indien nodig 

wordt de eigenaar verzocht maatregelen te treffen om de veiligheid voor de omgeving te 

garanderen. 

 

2. is het acceptabel dat dit pand midden in een gewone woonwijk zo lang aan het 

verkrotten is? 

Het is uiteraard niet wenselijk dat panden verkrotten, ongeacht of het nu een monument 

is of niet. De gemeente ziet dan ook graag dat eigenaren dat voorkomen of middels een 

nieuw plan hun pand opknappen. Dit laatste is nu aan de orde. 

 

3. is er een plan om de pastorie een nieuwe functie te geven? 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een bouwplan waarin de pastorie een nieuwe 

functie krijgt. 

 

4. zo ja, is er een bouwvergunning verleend? 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is nog in behandeling. 

 

5. Zijn er belemmeringen voor ontwikkeling waar de gemeente per direct wat aan 

kan doen? 

De planvorming is in ontwikkeling en in goed overleg met de commissie ruimtelijke 

kwaliteit wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige oplossing, waarin de 

monumentale waarden van het pand worden geborgd en het pand weer een 

toekomstbestendige functie en uitstraling krijgt. 

 

6. kunt u de eigenaar aanschrijven om per direct maatregelen te nemen waardoor 

verder verval vertraagd? 

De staat van onderhoud is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, de 

gemeente dient met name het algemene belang van veiligheid te waarborgen. Hoewel er 

voor de pastorie inderdaad sprake is van een mindere staat van onderhoud, is er 

volgens onze laatste informatie geen acuut instortingsgevaar. De openingen van het 

gebouw zijn afgetimmerd en het gebouw is grotendeels omheind, waardoor er voor de 

omgeving geen direct gevaar bestaat. Op korte termijn zal het terrein door een 

toezichthouder nogmaals worden nagelopen en indien nodig wordt de eigenaar verzocht 

extra maatregelen te nemen. 

 

7. Is er een mogelijkheid om over te gaan tot onteigening vanwege een publiek 

belang (bv de noodzaak tot huisvesting van statushouders) nu duidelijk is dat 

de eigenaar 10 jaar nalatig is en niet tot herontwikkeling overgaat? 

Van nalatigheid is geen sprake: er vindt overleg plaats over de planontwikkeling (zie 

verder het antwoord op vraag 5). Derhalve is onteigening niet aan de orde.  

 

 

Eindhoven, 1 september 2017 

 


