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VERSLAG OPENBARE WIJKRAAD VERGADERING WIJKRAAD MALISKAMP D.D. 21 NOVEMBER 2017 

 
1.  Welkom, korte berichten en verslagen  

Om 20:06 opent de voorzitter, Ard Schilder (AS), de vergadering. AS geeft aan dat er een grote 
opkomst is (er zijn ongeveer 80 mensen, red.). Ook wijst AS erop dat voorafgaand aan de 
vergadering informatie aan alle buurtbewoners is gezonden. Er is ten aanzien van een aantal 
belangrijke thema’s in de wijk nieuws. Er zijn een aantal doorbraken die perspectief bieden. De 
sporen van een aantal zaken die al een tijd spelen komen samen. Daarover zal vanavond een en 
ander worden toegelicht door de betrokken organisaties.  

Een van de hoofdpunten op het programma is de herbestemming van het klooster. AS heet Ad 
Kluijtmans (AK) econoom van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart (i.e. het klooster) 
welkom. Ook heet hij Elke Harleman (EH) van Buro3O welkom alsmede twee collega’s die zij heeft 
meegenomen.  

Het andere grote onderwerp van de avond betreft de herbestemming van de kerk. Ook daar is een 
doorbraak bereikt. Sander van der Heijden (SvdH) van Stichting Wijkbelangen zal een toelichting 
geven. En ook Marc Benninga van de H.Maria parochie.  Wellicht komt Ton Streppel later op de 
avond nog. Verder zijn er ook nog mensen van de gemeente in de zaal, namelijk Rutger Janssens 
(wijkmanager), Esther Cammaert en Dennis Santbergen (hoofd en medewerker van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)..  

AS geeft aan dat hij eerst Punt 4 van de agenda, de korte berichten bespreekt, zodat grootste 
gedeelte van avond besteed kan worden aan twee genoemde hoofdonderwerpen. 

‘s-Hertogenbosch heeft een nieuwe burgemeester, Jacques Mikkers. Wijkraad voorzitters waren 
voor de installatie uitgenodigd en AS heeft die ook bijgewoond. De indruk van Mikkers is dat hij 
bevlogen is en vol ambitie, graag op pad gaat en in contact komt met burgers.  Afgelopen vrijdag is 
hij na de Margriet Winterfair ook bij ons in de wijk op werkbezoek geweest. Hij is toen rondgeleid 
door mensen uit de wijk (te weten Sander van der Heijden, Corrie Smulders, Brigitte van Riel en 
Monique van de Water). Hij was onder de indruk van onze wijk. 

AS geeft verder aan dat een afwijking van het bestemmingsplan nodig is voor de werkzaamheden 
van de orgelbouwer in de kerk. De gemeente heeft daarvoor een ruimtelijke onderbouwing gegeven 
en een inrichtingsplan is opgesteld om bedrijfsuitoefening mogelijk te maken. Dat is gebeurd in 
oktober. Wijkorganisaties hebben daarop gereageerd met een inspraakreactie. Die gezamenlijke 
reactie kunt u zien op de site van de VBB, en deze zal later ook op de site van Wijkraad en 
Wijkbelangen verschijnen. Die reactie komt er in grote lijnen en heel kort samengevat op neer dat 
de Wijkorganisaties de werkzaamheden passend vinden en in lijn met wat er eerder is besproken, 
maar geeft tegelijkertijd aan dat er nog wel een paar vragen en zorgen zijn. Die zijn ook aangegeven. 
AS verwijst naar de inspraak reactie. Vanavond is ook de gelegenheid om vragen te stellen over de 
herbestemming van de kerk. De orgelbouwer, de heer Rochus Van Rumpt, is ook in de zaal. 

Verder hebben afgelopen weken een tweetal sportclubs van Maliskamp, de tennisvereniging en 
voetbalvereniging, contact gezocht om de banden met de wijk aan te halen. Afgelopen week heeft 
AS al gesproken met voorzitter van de tennisvereniging over de mogelijkheden daartoe. 



Verder is er te melden dat er op Eikenburg nu daadwerkelijk activiteit is. De voorbereiding voor de 
daadwerkelijke bouw is begonnen. Hoedemakers is riolering en bouwwegen aan het aanleggen. En 
water en electra. Volgende week zijn de eerste echte bouwactiviteiten. Als u in dat verband vragen 
heeft of opmerkingen dan kunt u die eventueel via ons voorleggen aan Hoedemakers. AS geeft aan 
dat al enkele mensen die gaan wonen op Eikenburg  aanwezig zijn geweest bij 
Wijkraadvergaderingen. Vandaag zijn er ook weer een aantal.  

Voordat het hoofdmenu aan de orde komt, maakt AS tot slot nog een opmerking over Coudewater. 
De herbestemming daarvan wordt nu echt voorbereid. Men zoekt een nieuwe ontwikkelaar. Er 
wordt door de GGZ Oost Brabant, de huidige eigenaar, een programma van eisen opgesteld. Dat zal 
leidend zijn voor aanbiedingen van ontwikkelaars. De Wijkraad heeft eerder al inbreng geleverd bij 
de structuurvisie voor het terrein en die is serieus meegenomen door de gemeente. De komende tijd 
zullen de laatste cliënten van GGZ verhuisd worden. Contracten met huurders gaan de komende tijd 
ook aflopen en worden dan niet meer verlengd. Coudewater gaat dus volgend jaar echt spelen als 
herbestemmingslocatie. De wijkraad zal dat volgen. 

 

2.  Herbestemming Bernadette Klooster  

AS projecteert een openingsslide. Daarop valt te lezen “ Een wijk met samenhang en dynamiek”. AS 
geeft aan dat de zaken die vanavond aan bod komen daar veel mee te maken hebben. 

Toelichting op keuze congregatie door Ad Kluijtmans (econoom Zuster v/h H Hart) 

AS introduceert Ad Kluijtmans (AK). Hij is de econoom van de Zusters van het Heilig Hart. AK 
presenteert aan de hand van een power point presentatie (zie presentatie). AK laat een pentekening 
van het klooster zien (zie presentatie). Die staat altijd op de jaarrekening. AK is verantwoordelijk 
voor de zakelijke belangen van de congregatie. Het klooster is er daar een van. AK licht toe dat het 
bestuur van de congregatie enige tijd geleden heeft besloten dat het klooster zal sluiten. Vervolgens 
is de congregatie op zoek gegaan naar herbestemming van het klooster.  

De Parochie had een voorkeursrecht met betrekking tot het klooster.  Daar heeft zij uiteindelijk geen 
gebruik van gemaakt. Dat weet de congregatie pas vanaf 1 juli van dit jaar, het moment waarop de 
parochie de congregatie heeft laten weten van het recht af te zien. De congregatie is vervolgens zelf 
een proces van herbestemming begonnen. De afgelopen jaren had zij al zo’n 15 spontane reacties 
gehad van partijen die te kennen hadden gegeven interesse te hebben in het klooster op het 
moment dat dat beschikbaar zou komen. De congregatie heeft er daaruit 6 geselecteerd. Die heeft 
zij gevraagd om een plan in te dienen op basis van uitvoerige informatie en bezichtiging van het 
klooster. Desbetreffende partijen moesten begin oktober hun plannen indienen. Vervolgens heeft de 
congregatie de plannen volgens een aantal criteria gewaardeerd. Buro3O is uiteindelijk als winnaar 
uit de bus gekomen.  

Eind oktober heeft de congregatie vervolgens al een gesprek gehad met wijkorganisaties, dat wil 
zeggen de VBB, Stichting Wijkbelangen en de Wijkraad in het bijzijn van Buro3O. Daarin is een eerste 
toelichting gegeven. De bedoelingen van Buro3O zijn door deze organisaties goed ontvangen, 
ondanks dat zij zelf ook een plan hadden ingediend, dat het uiteindelijk tegen het plan van Buro3O 
heeft afgelegd.  

AK licht het keuzeproces toe. Hoe is er geselecteerd? Er waren een groot aantal selectiecriteria , 
maar uiteindelijk waren er daarvan 3  de belangrijkste.  



Het eerste betrof de inhoud.  Wat wil de partij met het klooster en sluit dat plan of die plannen aan 
bij de doelstellingen van de congregatie? De zusters hebben altijd gewerkt in zorg en onderwijs. Dus 
plannen die op die lijn lagen scoorden goed.  

Een tweede belangrijk criterium was de vraag in hoeverre de plannen aansloten bij de wensen van 
de wijk (erfdienstbaarheid, wensen uit de wijk, zoals de wens dat er in de wijk iets voor wonen voor 
ouderen wordt gerealiseerd).  

Een derde zeer belangrijk criterium betrof de realisatie kans en de planning. De zuster vertrekken op 
zeer korte termijn, en eigenlijk ook sneller dan voorheen was voorzien. Leegstand van het klooster 
voor langere tijd is voor de congregatie om verschillende redenen geen optie.  

Waarom is – gezien deze criteria - gekozen voor Buro3O?  

Verwezen wordt ook naar de presentatie van AK ([@vindplaats] .  

De beoogde functies passen goed. Het gaat om zorg en onderwijs. Buro3O zal dat vanavond ook zelf 
toelichten. 

Verder is Buro3O met enige urgentie op zoek naar een alternatief voor huidige voorzieningen op 
Coudewater. Dat is interessant voor de congregatie, want dit houdt de vaart in de plannen voor het 
klooster. 

Een andere belangrijke overweging is dat het gebouw in de huidige staat al grotendeels past bij de 
plannen van Buro30. Het klooster bestaat uit eenvoudige kamers met eigen douche en toilet. Dat is 
voor de doelgroep van Buro3O precies goed. In andere plannen zouden er aanzienlijk verbouwingen 
plaats moeten vinden. Maar juist de cliënten van Buro3O vinden kleinere wooneenheden prima en 
het gebouw is dus al passend. 

Er is nu overleg gaande van de congregatie met Buro3O. Beide partijen hebben huiswerk te doen en 
daar wordt hard aan gewerkt. Zo zal bijvoorbeeld het klooster het asbest probleem op dienen te 
lossen.  

Eind 2017/begin 2018 wil de congregatie duidelijk hebben of het definitief door gaat met Buro3O of 
niet. Indien het doorgaat zal in 2018 het plan worden gerealiseerd. 

Tot slot adresseert AK nog dat een van de plannen dat is ingediend is ingediend door de 
wijkorganisaties. Hij wil graag toelichten waarom dat plan niet gekozen.  

De congregatie was erg onder de indruk van het plan. Er zaten veel ideeën in die de congregatie aan 
spraken (zoals de combinatie van verschillende functies) en het was zeer professioneel 
gepresenteerd. 

Een manco van het plan, dat overigens ook door de wijkorganisaties zelf wordt erkend en benoemd, 
is dat de wijkorganisaties zelf niet de menskracht en financiële slagkracht heeft die  een 
professionele projectontwikkelaar of dragende organisatie wel heeft. Men moet dus naar partners 
op zoek.  

En dat is erg veel werk, zeker aangezien er verschillende functies samen zijn gedacht. Dan is het 
extra moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. 

Een exploitatie is moeilijk als er geen dragende organisatie onder ligt.  



Het plan van Buro3O sloot echter op veel punten wel aan bij wat de wijkorganisaties als plan hebben 
gepresenteerd. Grote verschil is dat de doelgroep anders is. De Wijk had het idee om wonen voor 
ouderen te realiseren. Aangevuld met functies voor autistische jongeren. Nu wordt het plan gericht 
op allemaal jongeren. 

Tot slot nog een opmerking over de school. Sinds kort zit in het bestuursgebouw een schooltje. Hoe 
dat zich ontwikkelt is niet duidelijk. De school mag tot 1 sept. 2019 in het gebouw blijven zitten. Die 
afspraak zal ook over gaan op Buro3O. Maar hoe dat daarna verder gaat is niet te zeggen. De groei 
van de school zal daarbij van belang zijn, maar ook wat Buro3O wil.  

AS vraagt of er vragen aan AK zijn. Die zijn er op dat moment niet. Vervolgens krijgt Elke Harleman 
van Buro3O het woord.  

Presentatie Buro3O (Elke Harleman) over hun plannen voor herbestemming 

Elke Harleman (EH) presenteert aan de hand van een presentatie ([@vindplaats]).  

Allereerst bespreekt EH wat Buro3O is. 

Buro3O is een kleinschalige zorginstelling uit Rosmalen voor GGZ voor jongeren. Ze zitten nu op 
Coudewater en aan de Hoff van Hollantlaan. Zij bieden zorg aan tijdens kantooruren, maar ook 24 
uurs zorg. 

Buro3O heeft ongeveer 50 man personeel, d.w.z. 36 fte en biedt zorg aan 400 cliënten van onder 18 
en 150 van boven de 18.  80%-90% van cliënten heeft een GGZ indicatie autisme met vaak andere 
problemen die samenhangen met autisme. De cliënten die weinig last ervaren gaan gewoon naar 
school e.d. en komen af en toe langs.  

Buro3O heeft 40 en 50 wooncliënten die 24 uurs zorg genieten. Die wonen nu op Coudewater, 
verdeeld over 6 gebouwen. 

Daarnaast is er nu midden in Rosmalen een locatie voor een aantal jongeren (18-23). Die zit vlak bij 
de Annenborch. 

Hier in Maliskamp komen kinderen te wonen van tussen 12 en 18. Want die hebben na de zomer 
geen plek meer op Coudewater.  

Wat doet Buro3O. Buro3O doet 3 o’s  (zie ook 2e sheet presentatie) 

Ontwikkelingsonderzoek 

Onderwijs  

Opvang en begeleiding. Begeleiding gebeurt zowel thuis, op school als op locatie. Buro30 biedt 
zowel dagbesteding als beschermd wonen. En zij wil hier in Maliskamp ook beide functies aan gaan 
bieden. 

De cliënten van Buro3O zijn allemaal normaal tot zeer hoogbegaafd. 

EH vraagt of er iemand al vragen of opmerkingen heeft. Dat is niet het geval.  

EH bespreekt de 3e sheet (zie ook presentatie). 

EH legt uit dat de hulp altijd gericht is op het creëren van zelfstandigheid. Problemen worden door 
cliëntengroep vaak geïnternaliseerd. Dat wil zeggen dat bij stress ze zich het liefst terugtrekken op 
de eigen kamer. Het uit zich bij deze groep niet extern. Veel van de cliënten hebben moeite met 



externe contacten en participatie. Overprikkeling is niet gewenst. Ze zijn dus ook vaak angstig. Dus 
veiligheid is gewenst.  

4e sheet 

EH bespreekt de 4e sheet (zie ook presentatie). Zij geeft verder aan dat er op Coudewater veel groen 
is en dat dit fijne omgeving is, maar wel afgelegen. Buro3O heeft voor de jongeren daar het liefst 
een integraal plan, waarbij er behalve een rustige omgeving ook de mogelijkheid bestaat om te 
(leren) integreren. Dus bij voorkeur in een gewone rustige wijk als Maliskamp. De gemeente wil dat 
ook. Het idee is dan om de wijk binnen te laten komen, zodat jongeren ook naar buiten durven gaan.  

Buro3O wil de verbinding van binnen naar buiten maken. Het klooster leent zich er ook voor om de 
omgeving/wijk op een verantwoorde manier naar binnen te krijgen. 

EH bespreekt sheet 5 en 6 (zie presentatie) waarop te zien is om welke aantallen jongeren het zal 
gaan en wat voor begeleiding er voor hen gedacht is. 

Naast begeleid wonen, wil Buro3O in het klooster ook onderwijs en dagbesteding aanbieden. En 
daarnaast een aantal kantoorfuncties van Buro3O vestigen.  

Het klooster leent zich ook goed voor aan de ene kant wonen, aan de andere kant werken.  

Sheets 7, 8 en 9 geven een idee van de beoogde indeling van het gebouw bij herbestemming door 
Buro3O. 

EH ligt toe dat de huidige huiskamers precies zijn wat de cliënten vragen: kleine overzichtelijke 
kamers, met eigen sanitair (dat ze niet hoeven delen). Dat moeten ze nu nog wel delen. Verder is het 
mooi dat de kamers ook uitzicht hebben op straat en niet alleen op het veilige Coudewater, zoals nu 
het geval is. Dat is beter voor de cliënten, omdat ze dan kunnen wennen aan vollediger participatie 
in de maatschappij.   

Daarnaast zijn er ruimtes voor scholing en werken /leren werken. Verder komen er ook jongeren 
voor naschoolse opvang.  Zie kleuren voor de bestemming per ruimte.  

EH bespreekt sheet 10 die gaat over het maken van verbinding met de wijk. Het klooster heeft ook 
een bijzondere conferentie ruimte. Dat zou een leerwerkplek kunnen worden, bijvoorbeeld ook voor 
horeca. Daar zou ook een wijkfunctie gedacht kunnen worden, bijvoorbeeld een theehuis waar men 
kan binnenlopen en ouders een kopje thee kunnen halen als hun kinders in de speeltuin spelen . Dat 
komt tegemoet aan een wens van de wijk en tegelijkertijd kunnen cliënten dan oefenen met 
gastheerschap. Een gedachte is ook dat het bos ontsloten zou kunnen worden voor de 
wijkbewoners, zodat er iets leuks om de dierenwijde en speelplekken zou kunnen komen. Een soort 
speelbos, waar kinderen doorheen kunnen wandelen of iets dergelijks. Voor de jongeren van 
Buro3O normaliseert dat. Wel zal natuurlijk ’s avonds het hek dicht moeten. Want daaraan hebben 
de jongeren behoefte in verband met rust en veiligheid. 

Buro3O denkt verder ook na over bijvoorbeeld een keer koken voor ouderen in de wijk. Of middag 
voor kinderen. Dat creëert ook een plezierige inloop. Het zou ook mooi zijn als de senioren 
woningen aan de ene kant verbonden kunnen worden met kinderen (speelweide) aan de andere 
kant. En de cliënten van Buro3O dan in het midden.  

Vervolgens ligt EH nog kort toe waarom Buro3O graag alles onder een dak wil brengen. Dat gaat dan 
over doelmatigheid en efficiëntie, maar ook een poging om de sociale inclusie te vergroten. Zie sheet 
11 van de presentatie. 



Tot slot bespreekt EH de stappen voor de komende weken . Zie ook sheet 12. Eerst volgt nu een 
onderzoek naar de inpasbaarheid, en vervolgens naar (financiële) haalbaarheid. In februari 2018 
volgt dan een go/no go. In geval van een go, volgen al in het voorjaar de aanpassingen, zodat de 
eerste functies in de zomer kunnen worden gerealiseerd. En vervolgens een fasering van andere 
functies tot aan de herfst.  

Daarmee sluit EH haar presentatie af.  Zij introduceert ook haar twee collega’s. De een 
verantwoordelijk voor woongroepen. De andere voor alle begeleiding. EH geeft aan dat ook aan hen 
vragen gesteld kunnen worden. 

AS dankt EH voor haar presentatie. Hij geeft aan dat de wijk enerzijds natuurlijk teleurgesteld is dat 
zij het niet is geworden. Maar anderzijds zeer blij met het mooie plan van Buro3O, zoals dat ook 
vandaag is gepresenteerd. AS heeft daar een goed gevoel bij en denkt dat het een mooie bijdrage 
voor de wijk kan zijn. 

AS vraagt of er vragen uit de wijk zijn. 

Gerry Leijten heeft een vraag. Zij vindt het een mooi plan en kent Buro3O. Maar mist twee dingen. 
Het klinkt haar alsof er een GGZ instelling in Maliskamp komt. Met een hele complexe doelgroep. 
Maar waar is nu de verbinding? En waarom is dit nu vernieuwend?   

EH geeft aan dat ze zich goed kan voorstellen dat niet meteen landt dat dit vernieuwend is. Maar dat 
is het wel. Het is op weinig plekken zo geregeld als bij Buro3O en zeker niet op de wijze zoals zij nu 
voor ogen staat, bijvoorbeeld met een horecafunctie. De Cello buurtwinkel bestaat. Brownies en 
downies bestaat. Maar voor de doelgroep van Buro30 bestaat zoiets nog niet: zo klein met integratie 
met wijk , inloop e.d. 

AS geeft aan dat de gemeente  dat Buro3O als pioniers organisatie voor nieuwe vormen van zorg in 
de gemeente heeft aangemerkt.  

EH benadrukt nog eens dat het om hele gewoon ogende kinderen gaat. Die heel kwetsbaar zijn. En 
dus niet om een grootschalige GGZ instelling, met mogelijk daarbij behorende negatieve associaties.  

Mel Heijligers (MH) heeft een opmerking. Hij geeft aan dat hij onderzoek heeft gedaan naar de 
wensen van de wijk. De wijk was best enthousiast over zorg. Dus hij is vrolijk. En hij is ook vrolijk als 
achterbuurman. Dit is een mooi initiatief en een mooie herbestemming van het klooster aldus MH. 
(applaus volgt). 

EH geeft aan dat zij hier vol vertrouwen kan zeggen dat men zich ook geen zorgen hoeft te maken 
over eventuele overlast. Het zijn hele leuke jongeren. Ze geeft ook aan dat zij dat weet omdat ze 
elke dag met deze jongeren werkt, maar dat ze ook snapt dat de wijk dat zal moeten ervaren. 

Thomas Sanders (TS). Geeft aan dat EH en hij elkaar kennen, omdat zij nu al buurman en (bijna) 
buurvrouw zijn in de wijk. TS heeft het gevoel dat dit wel wat anders is voor deze wijk. Ook de wijk 
zal de verbinding moeten willen zoeken. Dan is het echt een kans. 

De collega van EH benadrukt dat veel van de bewoners van Buro3O zoeken naar maatschappelijke 
participatie. Veiligheid een veilige haven zijn daarbij belangrijk. Dat biedt het klooster. Maar toch 
midden in deze woonwijk.  Buro3O doet nu al wat kleine dingen in horeca (lunches maken e.d.). Dat 
is dus op hele kleine schaal. Maar Buro3O wil dat graag wat groter maken.  

Ronald Veld (RV) heeft ook een aantal vragen, maar allereerst geeft hij complimenten voor het 
verhaal. Hij geeft aan dat ook hij het een mooie kans voor onze wijk vindt. 



Zijn vraag is of er geen  kanibalisatie van de huidige speeltuin en het speelbos plaatsvindt als er nog 
een speelgelegenheid in het bos zou komen. EH geeft aan dat dit een misverstand is. Het bos is het 
bos, het wordt dus niet een speeltuin of een aangelegenheid als het speelbos van de school. Maar je 
kunt het bos wel openstellen voor kinderen. Dat is dan dus nog een extra “ beleving”. 

Verder vraagt RV zich af hoe het zit met parkeerdruk.  EH geeft aan dat Buro3O met de bestaande 
parkeergelegenheid uit de voeten kan. Er komen heel werknemers en cliënten op de fiets. Voor de 
dagbesteding komt er doorgaans 1 auto met een chauffeur. En een of twee taxi’s.  

Verder is de vraag of het de bedoelding is om de hekken rond het terrein weg te halen. EH geeft aan 
dat het terrein wel afsluitbaar zal moeten blijven, maar dat het idee is om het overdag gedeeltelijk 
open te stellen. 

Tot slot is een vraag of Buro3O het terrein als eigenaar gaat kopen. EH geeft aan dat zij verkennen 
hoe ze eigenaar zouden kunnen worden en hoe het klooster herbestemd zal moeten worden. Het 
moet namelijk ook binnen de eisen van de congregatie op de lange termijn. Bestemming mag niet 
volgend jaar veranderd worden. 

Ad Kluijtmans geeft in aanvulling aan dat de congregatie het eigendom graag aan anderen wil 
overdragen omdat zij zelf geen bestuur en middelen voor het klooster meer heeft. De congregatie 
zal afspraken maken op basis waarvan de bestemming voorlopig 10-20 jaar vastligt. EH vult aan dat 
dit dus met zich brengt dat Buro3O de maatschappelijke bestemming ook niet zal kunnen wijzigen.   

Vanuit de zaal wordt gevraagd wat beoogd is in termen van groei. EH antwoordt dat Buro3O niet de 
ambitie heeft te groeien.  

Corry Smulders (CS) vraagt zich af of Buro3O particulier is. EH geeft aan dat zij een wettelijk 
toegelaten instelling zijn. Buro3O biedt zorg die valt onder de jeugdwet en onder de WMO. De vorm 
zorg die Buro3O levert is GGZ zorg. 

Sjoerd van Leeuwen (SL) complimenteert AK en EH met de plannen van Buro3O en de beoogde 
invulling. Hij is achterbuurman van het klooster. En geeft aan het fijn te vinden dat het groen blijft. 
Dat was een zorg. Hij vindt dit een uniek plan. En ook uniek dat we leegstand kunnen voorkomen. 
Dat het groen blijft. En dat er nauwelijks verbouwing nodig is. En verder is het ook mooi en bijzonder 
dat de beoogde functie heel goed past bij de erfdienstbaarheid. En dat ook nog eens veel elementen 
uit het Bernadetteplan terugkomen.  En dan ook nog de beoogde integratie...Kort en goed: een 
fantastisch plan, aldus SL. (Applaus volgt..). SL bekent dat hij zich echt druk heeft gemaakt over de 
herbestemming van het klooster, maar dat hij nu erg opgelucht is en dit een mooie gelegenheid 
vindt om als wijk hier maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.  

Met deze mooie woorden (en het applaus), sluit AS dit punt van de vergadering af. En gaat over tot 
het derde agenda punt. 

 

3.  Renovatie dierenpark en herbestemming Bernadette Kerk 

AS introduceert dit punt en stelt vast dat het plezierig is dat de orgelbouwer, de heer Rochus Van 
Rumpt ook aanwezig is. En dat hij wellicht ook nog wat vragen wil beantwoorden.  Verder is ook, als 
gezegd, Marc Benninga van de parochie aanwezig om nog e.e.a. toe te lichten en eventueel vragen 
te beantwoorden.  



Nu is echter eerst het woord aan Sander van der Heijden, voorzitter van Stichting Wijkbelangen  
(SvdH). SvdH vertelt a.d.h.v. een presentatie (zie [@VINDPLAATS]) over de stand van zaken met 
betrekking tot de renovatie van het dierenpark.  

SvdH begint met toe te lichten dat en waarom er een dringende noodzaak tot vervangen van 
hoofdgebouw is. Zie sheet 1 van presentatie. Er is houtrot, en de hygiëne in het hoofdgebouw is 
abominabel. Het voldoet geenszins meer aan de normen van 2017. 

Met meer dan 50 sponsoren is meer dan EUR 110.000 bij elkaar verzameld. De Fondsen zijn dus 
rond. 

Het parkje heeft de Stichting Wijkbelangen in bruikleen van de parochie. Dus om van start te gaan 
heeft zij toestemming van gemeente en van parochie nodig als eigenaar van de grond. Anders gaat 
zij geen EUR 110K investeren.  

Wijkbelangen heeft eerder dit jaar zelf proactief contact gezocht met de parochie. Zie ook sheet 3 
van de presentatie.  Dat heeft geleid tot een schriftelijke overeenkomst tussen Stichting 
Wijkbelangen en de Parochie. 

Het doel van partijen was om te komen tot een goede uitkomst voor alle partijen (win-win).  

SvdH ligt vervolgens toe wat de gemaakte afspraken zijn. 

Allereerst blijft de erfdienstbaarheid in zijn huidige vorm bestaan. Dat is bijzonder. De orgelbouwer 
werd door de wijk als goede invulling van de kerk gezien. Wanneer de orgelbouwer vergunning 
verkrijgt voor het uitoefenen van orgelbouw in de kerk en het betrekken van de pastorie als 
dienstwoning, dan verkrijgt stichting wijkbelangen van de parochie het recht op erfpacht van de 
grond van het dierenpark voor 20 jaar; waarbij ook is afgesproken dat de kerk, pastorie en het 
voorterrein worden opgeknapt en dat er een aantal keren per jaar toegang tot de kerk voor 
wijkbewoners zal zijn. Na vergunningverlening aan de orgelbouwer kan de vernieuwing van het 
hoofdgebouw van dierenpark starten. (Zie ook sheet 5). 

Het gaat dan om een vergunning om heel specifieke bedrijfsactiviteiten te mogen uitvoeren in 
afwijking van het bestemmingsplan. Dit alleen voor orgelbouw. En niet voor een restaurant of 
andere zakelijke of industriële functionaliteit. De pastorie kan slechts gaan dienen als dienstwoning 
voor de orgelbouwer. Deze kan dus bijvoorbeeld niet verkocht worden in een 123tje aan partij die 
niet zijn werkzaamheid als orgelbouwer in de kerk uitvoert.  

De Monumentencommissie van de gemeente heeft een aantal voorgestelde aanpassingen aan de 
kerk en pastorie al goedgekeurd. De serre en garage van de pastorie worden veranderd. Maar ook 
de ingang kerk wordt wat vergroot. Zie ook sheet 6. 

In aanvulling op wat al gezegd is over de voorwaarden, merkt SvdH nog het volgende op. Op 
voorwaarde dat de orgelbouwer een vergunning krijgt, kan Stichting Wijkbelangen dus een 
erfpachtovereenkomst aangaan voor 20 jaar. Daarvoor betaalt zij jaarlijks erfpachtcanon. Zij kan dan 
ook gaan bouwen aan het nieuwe hoofdgebouw. 

Op elk moment gedurende die 20 jaar kan de Stichting Wijkbelangen het dierenpark kopen als zij dit 
zou willen. Daarbij is een anti-speculatiebeding opgenomen: In het onwaarschijnlijke geval dat de 
Stichting Wijkbelangen de dierenweide zou kopen én doorverkopen, zal de eventuele meerwaarde 
worden gedeeld met de Parochie. De waarde die de Stichting Wijkbelangen toekent aan de 
dierenweide is namelijk die van een dierenweide en niets anders dan dat. Indien het terrein 
definitief in bezit van de Stichting is, zal zij dit ook in het bestemmingsplan regelen. Zie ook sheet 7. 



SvdH ligt toe dat er ook nog wat te zeggen is en is afgesproken over de relatie met de 
herbestemming van het klooster. De perspectieven voor herbestemming van het klooster waren ten 
tijde van onderhandelingen nog onduidelijk, alleen het plan Bernadettehuis was de Stichting 
Wijkbelangen bekend.  

De Stichitng Wijkbelangen onderkent dat de Zusters beslissen wat er gebeurt en wil in redelijkheid 
meewerken aan herbestemming klooster. Zij heeft vertrouwen in de zusters in de oplossing die zij 
kiezen. Tegen die achtergrond is de afspraak gemaakt dat wanneer binnen 7 jaar naar het oordeel 
van de zusters er een goede oplossing wordt gevonden voor herbestemming klooster, de Parochie 
de reeds betaalde erfpachtcanon geheel of gedeeltelijk terugbetaalt en de Stichting Wijkbelangen de 
grond van dierenweide om niet krijgt. (zie ook sheets 8 en 9) 

Dat alles leidt dus tot de volgende 3 belangrijke conclusies.  

-Stichting Wijkbelangen verkrijgt erfpacht en kan starten met vernieuwing hoofdgebouw 

-Wanneer herbestemming klooster lukt, krijgt stichting wijkbelangen grond dierenpark + eventueel 
restitutie. 

-De erfdienstbaarheid wordt niet gewijzigd of opgeheven 

De Stichting Wijkbelangen vindt dat een mooie conclusie naar toch een groot aantal jaren discussie. 
(applaus volgt)..   

AS  geeft voordat er vragen gesteld kunnen worden eerst nog het woord aan de heer Van Rumpt de 
orgelbouwer. 

Hij geeft aan wat hij van plan is te gaan doen als hij de kerk ook krijgt, als eigenaar. Van Rumpt geeft 
aan dat hij van plan is de kerk er eerst weer als kerk te laten uitzien. Het dak zal ook (met enige 
spoed) moeten worden gerestaureerd want dat wordt steeds slechter. 

Verder geeft hij aan dat hij vindt dat er weer glas in de ramen moet. Bij voorkeur glas in lood. Maar 
in ieder geval glas. 

Tot slot geeft hij aan dat hij een hekwerk om de kerk wil plaatsen en wellicht ook nog een haag.  

Van Rumpt vertelt ook dat de zakelijke perspectieven voor zijn bedrijf goed zijn en dat hij in ieder 
geval tot begin 2020 werk heeft en ondertussen 7 man aan het werk heeft.  

Marc Benninga (MB), lid van het parochiebestuur Heilige Maria, krijgt het woord. Hij ligt toe dat het 
parochiebestuur gaat over de kerken in de hele stad Den Bosch inclusief Rosmalen. Onder meer 
houdt hij zich mee bezig met het beheer van de Kerken maar ook vastgoedbeheer van een aantal 
andere objecten. Hij geeft aan dat de Parochie het fijn vindt dat ze van een stuk vastgoed af kan en 
daarom blij is met de oplossing. En zeker ook met de integrale oplossing dat alles mooi bij elkaar 
komt.  

Verder geeft hij aan dat de parochie de toezegging doet dat er een stilteruimte bij de kerk komt. Er 
komt daarvoor een werkgroep, waarmee bezien gaat worden hoe daaraan invulling zal worden 
gegeven. Mensen die daar interesse in hebben kunnen zich daarvoor aanmelden bij MB.  
marc_benninga@hotmail.com (tel: 0611729521). Bij hem kan men eventueel ook terecht met 
vragen over de herbestemming van de kerk. 



Erna Meijer Verstappen (EMV) heeft nog een vraag. Zij merkt daarbij op dat haar opmerkingen 
opbouwend zijn bedoeld. EMV vraagt zich af waarom de parochie hier niet eerder met parochianen 
over heeft gesproken. 

MB geeft aan dat de parochie wel degelijk met parochianen heeft gesproken, namelijk via de 
wijkorganisaties, waar veel mee is gesproken. Hij geeft ook aan dat het voor de parochie al tamelijk 
complex is om met drie belangenorganisaties te overleggen, laat staan met individuele parochianen. 

Verder geeft EMV aan dat er een hekwerk komt. Dat tast in naar haar mening de openheid van het 
terrein aan. De tuin wordt ook afgesloten. Die tuin moet toch ook voor de parochianen zijn.  

Van Rumpt antwoordt dat de hekken van belang zijn omdat er binnen in de kerk waardevolle 
objecten staan en bewerkt worden. Die moet hij beschermen.  

AS vraagt of Van Rumpt nog wat kan zeggen over de openstelling van de kerk voor de wijk. Van 
Rumpt geeft aan dat hij daarvoor zeker open staat. En dat dit recent ook is gebeurd en dat daarvoor 
een grote opkomst was. 

EMV geeft aan de hekken niettemin wel erg hoog te vinden. Dennis Santbergen (DS) van de 
gemeente geeft aan niet de exacte bewoordingen paraat te hebben, maar meent zich te herinneren 
dat het verzoek in principe 2 meter hoog rondom (vooral achterzijde) was. En voor de kerk 1 meter 
en 1 meter 20. Van Rumpt vult aan dat het terrein nu een te openbaar karakter heeft. De functie 
verandert en dat wil ook zeggen dat we dat moeten erkennen.   

Wel wil hij ervoor zorgen dat het een mooi smeedijzeren hek moet worden. Of iets met blokhaag of 
i.d. Verder is natuurlijk de veiligheid voor het kerkgebouw ook van belang.  

EMV vraagt vervolgens hoe het zit met de parkeerplaatsen. Die nemen het zicht weg. Er zouden naar 
haar mening geen auto’s geparkeerd moeten worden. Verder geeft ze aan het ook niet eens te zijn 
met het veranderen van het monument. Daarom vindt ze de vergroting van de deuren ook geen 
goed idee. 

AS geeft aan dat het goed is dat ook dit gezegd is. En benadrukt dat het van belang is dat alle 
belanghebbenden met elkaar in gesprek blijven hierover.  

Rene Matser wil daar nog iets aan toevoegen. Hij wijst erop dat we als wijk hier een uitgelezen kans 
hebben dat de kerk er weer een beetje goed uit gaat zien. Hij geeft aan dat hij begrijpt dat Van 
Rumpt ook wat privacy (en dus omheining) wil. Dus hij vindt wat meer enthousiasme voor de Van 
Rumpt op zijn plaats (applaus).  

Jurjen Bottema krijgt vervolgens het woord. Hij geeft aan dat wat hem betreft een hele bijzondere 
vergadering is. Hij geeft aan dat hij zijn erfdienstbaarhied bij wijze van spreken wel zou willen 
inleveren. Want dit soort dingen en resultaten daar was die erfdienstbaarheid voor (applaus)... 

AS dankt Jurjen Bottema voor zijn positieve visie en benadrukt daarbij dat van opheffing van de 
erfdienstbaarheid geen sprake is.  

EMV bevestigt dat ze ook blij is met de Orgelbouwer. En benadrukt nogmaals dat haar punten meer 
gezien dienen te worden als opbouwende kritiek.  

Sander Hubert heeft nog een vraag voor de orgelbouwer. Hij geeft aan heel blij te zijn dat de kerk er 
goed uit gaat zien. Maar is heel benieuwd hoe e.e.a. allemaal betaald gaat worden. Hij denk dat met 
het beoogde herstel zeker  EUR 1 mio gemoeid zal zijn. 



Van Rumpt geeft aan zelf handig te zijn en dus kosten te kunnen drukken door zelf veel aan te 
pakken. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat er ruimte is voor subsidie.  

Van Rumpt benadrukt wel dat hij wel nu moet kunnen beginnen. Want het wordt steeds erger. Dus 
hij wil graag zo snel mogelijk aan de slag.  

 S Mathijssen vraagt nogmaals expliciet aandacht voor het aangezicht. AS verwijst naar de 
sfeerbeelden van andere kerken e.d. die in de inspraak reactie zijn opgenomen en benadrukt dat dit 
de aandacht heeft van de Wijkraad, maar dat hij vandaag van Van Rumpt begrijpt dat het ook zijn 
aandacht heeft, evenals van de gemeente dat het hun aandacht heeft. 

AS geeft verder aan dat Luuk Erps van de gemeente ook heeft laten weten dat als er specifieke 
vragen zijn die ook  altijd aan hem gericht kunnen worden. 

AS toetst bij de aanwezigen of zij vinden dat met de gepresenteerde plannen van deze avond moet 
worden doorgegaan. Alle aanwezigen laten door handopsteking zien daar voorstander van te zijn. 

AS sluit vervolgens dit punt af en gaat over naar de rondvraag en sluiting, aangezien punt 4 al aan 
het begin van de vergadering aan de orde zijn geweest. 

 

4. Updates Eikenburg en Coudewater 

[reeds kort besproken bij aanvang van vergadering] 

 

5. Rondvraag Sluiting 

AS vraagt of er nog vragen voor de rondvraag zijn.  

Gaby van Amerongen  heeft een vraag aan de Congregatie over parkeren bij de school. Zij vindt dat 
er nu al veel auto’s voor de school staan en vraagt zich af hoe dat in de toekomst zal gaan.  

Ad Kluijtmans beantwoordt haar vraag en geeft aan nog niet van dat probleem te hebben gehoord, 
maar daarnaar te zullen kijken. Misschien moet de routing veranderen. Hij voorziet dat het 
probleem beperkt zal blijven.  

Er komt de vraag uit de zaal wanneer er glasvezel komt. Thomas Sanders weet daar meer over en 
beantwoordt de vraag. Hij geeft aan te hebben gehoord dat het komt vanuit richting Nuland, maar 
niet dit jaar/volgend jaar. Verwezen wordt ook naar de notulen van de openbare vergadering van 
juni van dit jaar, waarin (toenmalig) wethouder van Son daarover e.e.a. heeft meegedeeld.   

Brigitte van Riel doet een oproep namens de Wijkraad voor een nieuwe penningsmeester. Als je 
interesse hebt, meldt je dan aan. AS vult aan dat ook als je interesse hebt om als gewoon lid zitting 
te nemen men zich aan kan melden. 

Mel Heijligers wil tot slot nog wat opmerken over honden. Hij vraagt of mensen die hun hond 
uitlaten een beetje op kunnen letten, zodat hij (en anderen) niet ’s ochtends in de hondenpoep 
hoeven trappen, althans capriolen moeten uithalen om dat te voorkomen. 

AS sluit af met de opmerking dat de Wijkraad binnenkort een nieuw lid mag verwelkomen, Klaas 
Vos. Hij zit in de zaal en is al op veel punten actief betrokken in de wijk. Daarnaast geeft AS aan dat 
helaas afscheid nemen van Monique en Monique. En bedankt hun voor hun vele inspanningen en 



lange betrokkenheid bij de Wijkraad. Hij presenteert een klein cadeautje...Een hartelijk applaus volgt 
bij overhandiging van het presentje... 

Ook geeft AS nog aan dat wij als wijk nog graag iets regelen voor de zusters. Er staat een doos met 
kaarten bij de Wijksuper om een groet op te schrijven...Uitnodiging om daar allen gevolg aan te 
geven. 

Om 22;05 sluit AS de vergadering en is het tijd voor een borrel. 

 


