Raadsvragen ‘Toren van de Tivolikerk/Sint Jozef-kerk te Stratum
Eindhoven, 4 februari 2019
Geacht college,
In het Eindhovens Dagblad van 31 januari 2019 staat de mededeling dat de toren van de Tivolikerk
zal worden gesloopt vanwege de bouwkundige staat. De CDA-fractie is hier niet door verrast omdat
dit op zich al langer bekend was en we ons ook realiseren dat de instandhouding mogelijk teveel
gaat kosten. Wel wil de CDA-fractie de discussie over de sloop van het hele complex in herinnering
roepen. Vanwege de omvang van het complex en de samenhang tussen de verschillende delen heeft
de CDA-fractie moeite gehad met het voorstel tot sloop, ook al was er geen sprake van een
monumentenstatus. Dit complex van kerk, pastorie, patronaatsgebouw, kosterswoning, kloosters en
scholen vormde toch de nieuwe kern van de stadsuitbreiding in dit deel van Stratum. De toren zou in
de plannen zoals die gemaakt zijn en aan de raad werden voorgelegd een tastbare herinnering
vormen aan dit stuk van de geschiedenis van dit stadsdeel. Daarnaast was de Sint Jozef-kerk ook een
belangrijk onderdeel van het leven van vele mensen in de buurt, waar vreugdevolle en verdrietige
gebeurtenissen plaatsvonden.
Nu de toren, het laatste deel van het geheel, zal worden gesloopt roept dit vragen op of en hoe er
dan toch een herinnering kan blijven aan dit karakteristieke complex en de rol die het speelde bij de
stadsuitbreiding en wijkleven in de jaren 40 en 50. In het Eindhovens Dagblad van 2 februari 2019
staat een stuk waaruit blijkt dat dit ook leeft in de buurt. In de lijn hiervan denkt het CDA aan de
manier waarop de herinnering aan de gesloopte Judas Thaddeus kerk in Mensfort door de architect
is meegenomen in de vormgeving van het nieuwe appartementen complex en het ervoor gelegen
plein.
Daarom heeft het CDA de volgende vragen:
1. Heeft het college kennisgenomen van de voorgenomen sloop van de plannen?
2. Zo ja, is de sloop onvermijdelijk of zijn er nog mogelijkheden tot behoud?
3. Weet het college wat er aan ideeën leeft in de buurt om de herinnering aan het complex
zichtbaar te maken?
4. Zo nee is het college bereid om deze ideeën op te halen’?
5. Is het college bereid om op basis van de eerdere plannen en toezeggingen met de
ontwikkelende partij in overleg te gaan over een manier om de herinnering aan het Tivolicomplex zichtbaar te maken en daar zoveel mogelijk ideeën uit de buurt bij te betrekken?
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