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Eindhoven, 15 augustusi 2020 

Aan het college van  Burgemeester en Wethouders 
Stadhuisplein 1 
5611 EM Eindhoven 
 
Geacht College, 
 
Met ons zullen veel Eindhovenaren zich afvragen of men niet van de ratten 
besnuffeld is als men met een idee komt aandragen om de Catharinakerk op te tillen. 
Nog niet zo lang geleden zou het idee alleen al tot heiligschennis hebben geleid. In 
deze tijd echter roept het de vraag op of een stadsbestuurder, die met zulke ideeen 
komt aanzetten en wellicht ook bereid is daartoe een onderzoek te doen instellen, 
wel bekwaam genoeg is om een stad als de onze te besturen.  
 
De Catharinakerk is een rijksmonument en als zodanirg in ingeschreven in het 
rijksmonumentenregister. Tevens is op het gebouw ook de Erfgoedwet van 
toepassing. Wij wijzen u hierbij in het bijzonder op artikel 4.4. ” het verbod op 
handeling zonder melding”. Hierin staat aangegeven, dat het zonder voorafgaande 
schriftelijke melding aan de inspecteur het ondermeer verboden is een beschermd 
cultureelgoed te verplaatsen.  
 
Gelet hierop heeft een onderzoek naar de (technische) uitvoerbaarheid van een 
dergelijk plan alleen zin als er geen wettelijke belemmeringen  zijn. 
 
De vraag is dan ook: Heeft uw college onderzocht of er wettelijke belemmeringen 
zijn? Zo ja, waarom is dat niet direct in 2016 al meegedeeld? 
 
Zo nee, dan hebben wij de navolgende vragen. Omdat collega’s van het CDA u reeds 
een aantal vragen hebben gesteld zullen wij ons daarin beperken. 
 

1. Kunt u aangeven op wiens verzoek in eerste instantie dit plan tot stand is 
gekomen? 

 
2. Tijdens de Dutch Design week in 2016 heeft de heer Maas, architect en 

supervisor van onze binnenstad, een impressie getoond van een opgetilde 
Catharinakerk. Kunt u aangeven of het architectenbureau van Maas daarbij 
betrokken is geweest en wat die betrokkenheid financieel heeft gekost? 
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3. Hebben zich na 2016 nog verdere ontwikkelingen voorgedaan en zo ja, wat 
bedroegen de kosten daarvan? 

 
4. Op dit moment zou een verkennend onderzoek plaatsvinden (volgens het 

artikel bevestigd door de wethouder). Kunt u aangeven in wiens opdracht, 
door wie en welke kosten daaraan zijn verbonden? 

 
5. Bent u het met ons eens dat de kostprijs voor het bouwen van mogelijk 100 

woningen door deze actie onbetaalbaar worden waardoor het gehele plan een 
utopisch karakter heeft?  
Zo nee, waarom niet?  
 

6. Bent u het met ons eens, dat iedere euro die aan dit plan wordt besteed 
weggegooid geld is en dat het daarom beter is onmiddlijk met u plannen te 
stoppen? Zo nee, waarom niet? 

 
Graag wacht ik uw antwoorden af  
 
 
Dre Rennenberg 
Fractievoorzitter. 
 
 
 
 


