
 

Stichting Wijkraad Maliskamp 
Secretariaat: p/a Ons Trefpunt St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen 

email: postbus@wijkmaliskamp.nl 

	  
	  
	  
Openbare	  vergadering	  van	  de	  stichting	  Wijkraad	  Maliskamp	  op	  dinsdag	  21	  november,	  	  
	  
aanvang	  20.00	  uur	  in	  Ons	  Trefpunt	  
	  
De	  agenda	  luidt	  als	  volgt:	  
	  
1.   Welkom,	  korte	  berichten	  en	  verslagen	  
	  
2.   Herbestemming	  Bernadetteklooster:	  

-‐   Toelichting	  op	  keuze	  congregatie	  door	  Ad	  Kluijtmans	  (econoom	  Zuster	  v/h	  H.Hart)	  
-‐   Presentatie	  buro3o	  (Elke	  Harleman)	  over	  hun	  plannen	  voor	  herbestemming	  
-‐   Gelegenheid	  tot	  vragen	  en	  opmerkingen	  

	  
3.   Renovatie	  dierenpark	  en	  herbestemming	  Bernadettekerk	  

-‐   Presentatie	  Wijkbelangen	  door	  Sander	  van	  der	  Heijden	  
-‐   Reactie	  vertegenwoordigers	  parochie/orgelbouwer	  
-‐   Gelegenheid	  tot	  vragen	  en	  opmerkingen	  	  

	  
4.   Updates	  Eikenburg	  en	  Coudewater	  
	  
5.   Rondvraag	  en	  sluiting	  
	  
	  
Op	  de	  bladzijden	  hierna	  vindt	  u	  meer	  informatie	  over	  agendapunten	  2	  en	  3	  
	   	  



 

Openbare	  wijkvergadering	  en	  ALV	  Vereniging	  Behoud	  Bernadettekerk	  
	  
Beste	  wijkbewoner,	  	  
	  
Op	  dinsdag	  21	  november	  a.s.	  vindt	  in	  Ons	  Trefpunt	  om	  20.00	  uur	  een	  openbare	  
wijkvergadering	  plaats	  die	  voor	  het	  grootste	  deel	  zal	  zijn	  gewijd	  aan	  de	  recente	  
ontwikkelingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  dierenpark,	  de	  Bernadettekerk	  met	  pastorie	  en	  het	  
Bernadetteklooster.	  Vertegenwoordigers	  van	  de	  betrokken	  partijen	  presenteren	  de	  
ontwikkelingen	  en	  beantwoorden	  vragen.	  Wij	  hopen	  op	  een	  goede	  opkomst	  bij	  de	  
wijkvergadering	  om	  te	  horen	  wat	  u	  vindt	  en	  om	  richting	  en	  draagvlak	  te	  krijgen	  voor	  de	  
verdere	  stappen	  die	  komende	  weken	  en	  maanden	  zullen	  worden	  gezet.	  	  
	  
Op	  donderdag	  7	  december	  a.s.	  houdt	  de	  Vereniging	  Behoud	  Bernadettekerk	  (VBB)	  
vervolgens	  een	  Algemene	  Ledenvergadering	  (ALV)	  voor	  haar	  leden	  en	  geïnteresseerde	  
erfdienstgerechtigden.	  In	  de	  afspraken	  rond	  de	  Bernadettekerk,	  pastorie	  en	  het	  
Bernadetteklooster	  blijft	  de	  erfdienstbaarheid	  voor	  het	  integrale	  gebied	  intact.	  Bij	  de	  leden	  
en	  overige	  erfdienstgerechtigden	  kan	  niettemin	  behoefte	  bestaan	  aan	  verdere	  toelichting	  
daarop	  en	  is	  draagvlak	  onder	  hen	  voor	  de	  verdere	  ontwikkelingen	  van	  belang.	  
	  
We	  hebben	  voor	  u	  alvast	  op	  hoofdlijnen	  de	  recente	  ontwikkelingen	  op	  een	  rij	  gezet.	  	  
1.   Een	  nieuwsbericht	  van	  de	  Stichting	  Wijkbelangen	  en	  parochie	  	  
2.   Een	  nieuwsbericht	  van	  de	  congregatie	  Zusters	  van	  het	  H.Hart	  en	  Buro3o	  
	  
Een	  integrale	  oplossing	  voor	  kerk,	  pastorie,	  dierenpark	  en	  klooster	  is	  binnen	  handbereik.	  	  
De	  kerk,	  het	  klooster	  en	  de	  erfdienstbaarheid	  kunnen	  behouden	  blijven	  en	  de	  revitalisering	  
van	  het	  groene	  hart	  van	  Maliskamp	  kan	  voortgezet	  worden.	  
	  
Graag	  gaan	  wij	  het	  gesprek	  met	  u	  hierover	  aan	  op	  de	  openbare	  wijkvergadering	  van	  21	  
november	  en	  de	  ALV	  van	  de	  VBB	  van	  7	  december.	  
	  
Stichting	  Wijkbelangen	  Maliskamp	  
Stichting	  Wijkraad	  Maliskamp	  
Vereniging	  Behoud	  Bernadettekerk	  
Stichting	  Hoe	  verder	  met	  de	  Bernadettekerk	  
     



 

Nieuwsbericht	  Wijkbelangen	  en	  parochie	  
	  
Enkele	  weken	  geleden	  heeft	  Stichting	  Wijkbelangen	  Maliskamp	  het	  initiatief	  genomen	  
opnieuw	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  de	  parochie	  van	  de	  H.	  Maria	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  
dierenpark,	  de	  Bernadettekerk	  en	  de	  pastorie.	  
	  
Directe	  aanleiding	  voor	  de	  gesprekken	  tussen	  Stichting	  Wijkbelangen	  Maliskamp	  en	  de	  
parochie	  H.	  Maria	  is	  de	  slechte	  staat	  van	  het	  hoofdgebouw	  van	  het	  dierenpark.	  Om	  het	  
hoofdgebouw	  te	  mogen	  vernieuwen	  heeft	  Stichting	  Wijkbelangen	  toestemming	  nodig	  van	  
de	  parochie,	  van	  wie	  zij	  het	  terrein	  van	  het	  dierenpark	  in	  bruikleen	  heeft.	  Alvorens	  te	  
investeren	  in	  een	  nieuw	  hoofdgebouw,	  waarvoor	  de	  benodigde	  gelden	  inmiddels	  bijeen	  zijn	  
gebracht,	  wilde	  Wijkbelangen	  duidelijkheid	  hebben	  over	  de	  periode	  waarover	  zij	  kan	  
beschikken	  over	  het	  terrein	  van	  het	  dierenpark.	  
	  
De	  parochie	  wilde	  komen	  tot	  een	  bevredigende	  oplossing	  voor	  de	  Bernadettekerk	  en	  
pastorie,	  en	  een	  redelijke	  opbrengst	  bij	  verkoop	  van	  deze	  gebouwen	  aan	  de	  orgelbouwer.	  
Belangrijke	  voorwaarde	  voor	  verkoop	  aan	  de	  orgelbouwer	  is	  dat	  de	  gemeente	  ontheffing	  
verleent	  op	  het	  bestaande	  bestemmingsplan	  en	  vergunning	  voor	  het	  mogen	  uitoefenen	  van	  
zijn	  bedrijfsactiviteiten.	  De	  orgelbouwer	  kan	  dan	  enkele	  kleine	  aanpassingen	  maken	  aan	  de	  
Bernadettekerk	  en	  het	  voorterrein	  voor	  een	  gemakkelijkere	  doorgang	  van	  de	  orgels.	  En	  hij	  
en	  zijn	  gezin	  kunnen	  zich	  daadwerkelijk	  definitief	  vestigen	  in	  de	  pastorie.	  
	  
Naar	  tevredenheid	  van	  beide	  partijen	  zijn	  vruchtbare	  afspraken	  gemaakt.	  De	  kern	  van	  de	  
afspraken	  is	  dat	  het	  hoofdgebouw	  van	  het	  dierenpark	  vernieuwd	  kan	  worden,	  de	  
orgelbouwer	  vergunning	  krijgt	  om	  zijn	  bedrijfsactiviteiten	  uit	  te	  oefenen	  in	  de	  
Bernadettekerk	  en	  zich	  met	  zijn	  gezin	  kan	  vestigen	  in	  de	  pastorie.	  De	  kerk	  en	  pastorie	  blijven	  
behouden	  en	  de	  renovatie	  van	  het	  hoofdverblijf	  van	  het	  dierenpark	  wordt	  in	  gang	  gezet.	  De	  
bestaande	  erfdienstbaarheid	  blijft	  bij	  dit	  alles	  intact.	  
	  
Gemaakte	  afspraken	  tussen	  Stichting	  Wijkbelangen	  en	  de	  parochie	  
-‐   De	  monumentencommissie	  van	  de	  gemeente	  ’s-‐Hertogenbosch	  heeft	  geen	  bezwaar	  

tegen	  de	  voorgenomen	  aanpassingen	  van	  het	  kerkgebouw	  en	  het	  voorterrein.	  Indien	  er	  
geen	  bezwaarprocedures	  gestart	  worden	  door	  anderen,	  kan	  de	  gemeente	  op	  korte	  
termijn	  de	  vergunning	  verlenen.	  	  

-‐   Zodra	  de	  vergunning	  door	  de	  gemeente	  verleend	  is,	  verkrijgt	  Stichting	  Wijkbelangen	  de	  
erfpacht	  over	  het	  dierenpark	  voor	  de	  komende	  20	  jaar	  tegen	  betaling	  van	  een	  
zogenaamde	  erfpachtcanon.	  Op	  dat	  moment	  kan	  gestart	  worden	  met	  de	  
vergunningaanvraag	  en	  vernieuwing	  van	  het	  hoofdgebouw.	  Gedurende	  de	  
erfpachtperiode	  verkrijgt	  Stichting	  Wijkbelangen	  het	  ‘recht	  tot	  koop’	  van	  het	  terrein.	  

-‐   Wanneer	  binnen	  7	  jaar	  het	  Bernadetteklooster	  herbestemd	  is	  naar	  tevredenheid	  van	  de	  
zusters	  van	  het	  H.	  Hart,	  verkrijgt	  Stichting	  Wijkbelangen	  het	  perceel	  waarop	  het	  
dierenpark	  gelegen	  is	  om	  niet,	  met	  (gedeeltelijke)	  terugbetaling	  van	  de	  reeds	  betaalde	  
erfpachtcanon.	  

	   	  



 

Nieuwsbericht	  congregatie	  en	  Buro3o	  
	  
Begin	  November	  is	  bekend	  geworden	  dat	  het	  bestuur	  van	  de	  congregatie	  uit	  de	  6	  plannen	  
die	  zijn	  ingediend,	  als	  eerste	  met	  Buro3o	  gaat	  onderhandelen	  over	  hun	  plannen	  met	  het	  
klooster.	  Buro3o	  is	  een	  in	  Rosmalen	  gevestigde	  zorgorganisatie	  (GGZ-‐instelling)	  voor	  
behandeling,	  begeleiding	  en	  beschermd	  wonen,	  met	  name	  voor	  jongeren	  van	  6	  tot	  23	  jaar	  
met	  autisme	  of	  een	  hoge	  psychische	  kwetsbaarheid.	  Buro3o	  is	  op	  zoek	  naar	  andere	  
huisvesting	  voor	  de	  jongeren	  die	  nu	  in	  een	  beschermde	  woonvoorziening	  op	  Coudewater	  
wonen.	  
	  
Doelstelling	  voor	  de	  jongeren	  die	  in	  het	  klooster	  komen	  wonen	  is	  begeleiding	  in	  een	  veilige,	  
kleinschalige,	  niet	  overprikkelende	  woonomgeving	  van	  jongeren	  van	  12	  -‐18	  tot	  een	  zo	  hoog	  
mogelijk	  niveau	  van	  zelfredzaamheid	  en	  maatschappelijke	  participatie.	  Naast	  wonen	  en	  
behandeling	  krijgen	  de	  jongeren	  aanbod	  op	  het	  gebied	  van	  opleiding,	  dagbesteding,	  leer-‐
werkplekken,	  mindfulness	  en	  compassietrainingen	  en	  houtbewerking.	  
	  
De	  activiteiten	  van	  Buro3o	  zouden	  goed	  passen	  bij	  de	  doelstellingen	  van	  de	  congregatie	  en	  
het	  werk	  van	  de	  zusters	  in	  het	  verleden.	  De	  huidige	  staat	  en	  indeling	  van	  het	  
kloostergebouw	  vereisen	  hiervoor	  ook	  nauwelijks	  aanpassing.	  De	  zusters	  staan	  daarom	  
positief	  tegenover	  een	  mogelijke	  vestiging	  van	  Buro3o. Uit	  een	  door	  de	  Wijkraad	  gehouden	  
enquête	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  wijk	  in	  het	  klooster	  graag	  de	  volgende	  functies	  zou	  zien:	  
wonen,	  zorg,	  ontmoeten	  en	  onderwijs.	  Deze	  functies	  zitten	  ook	  in	  het	  plan	  van	  Buro3o. 
	  
Buro3o	  en	  de	  congregatie	  hechten	  aan	  draagvlak	  in	  de	  wijk.	  Daarom	  is	  het	  plan	  van	  Buro3o	  
al	  besproken	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkorganisaties	  in	  Maliskamp	  en	  is	  
afgesproken	  hen	  te	  betrekken	  bij	  het	  vervolg.	  De	  wijkorganisaties	  staan	  positief	  tegenover	  
de	  plannen	  van	  Buro3o,	  omdat	  er	  verschillende	  overeenkomsten	  zijn	  met	  het	  plan	  dat	  de	  
wijkorganisaties	  zelf	  hebben	  ingediend.	  
	  
Volgende	  stap	  is	  de	  verdere	  uitwerking	  van	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  kloostergebouw	  voor	  
de	  functies	  die	  Buro3o	  voor	  ogen	  heeft.	  Dit	  moet	  nader	  uitgewerkt	  en	  getoetst	  worden	  op	  
financiële	  haalbaarheid.	  Naar	  verwachting	  komt	  begin	  2018	  hierover	  duidelijkheid.	  


