
Van: Jules Goris <j.goris@s-hertogenbosch.nl> 
Onderwerp: RE: uitnodiging vergadering woensdag 9 juli "Bernadettekerk 
Maliskamp", aanvang 19.30 uur 
Datum: 8 juli 2014 00:04:13 CEST 
Aan: "'drs. H.A.J. Krosse'" <krosse@emthea.nl>, "Theo (M.F.M.) Rasenberg" 
<theorasenberg@hetnet.nl>, Erik Hordijk <e.hordijk@home.nl>, Ad Kluijtmans 
<kluijtmans@socjmjnl.nl>, "drs. P.A.M. (Peter) Broeders" 
<pbroeders@bisdomdenbosch.nl>, "J.T.H.M. JANSEN" <j.th.jansen@home.nl>, "Ton 
Streppel" <tonstreppel@streppelgroep.nl>, Ard Schilder <ard.schilder@gmail.com>, 
"C(ees).C.M. Free" <ccmfree@ziggo.nl>, "Jan van Homelen" <j.homelen@planet.nl> 
Kopie: Geert Snijders <g.snijders@s-hertogenbosch.nl>, Esther Cammaert 
<e.cammaert@s-hertogenbosch.nl>, Natalia Lorenzo van Rooij 
<n.lorenzovanrooij@s-hertogenbosch.nl> 
 
Geachte	  heren, 
	   
Ter	  voorbereiding	  op	  de	  bijeenkomst	  van	  woensdag	  as.	  deel	  ik	  u	  mee	  dat	  wethouder	  
Snijders	  verhinderd	  is	  vanwege	  gezondheidsomstandigheden.	  Wethouder	  Snijders	  heeft	  mij	  
gevraagd	  de	  vergadering	  bij	  te	  wonen	  en	  ik	  zal	  aanwezig	  zijn. 
	   
De	  gemeente	  zal	  geen	  randvoorwaarden	  inbrengen.	  De	  gemeente	  hanteert	  de	  
publiekrechtelijke	  voorwaarden	  die	  gelden	  voor	  het	  gebied	  en	  die	  vastgelegd	  zijn	  in	  
gemeentelijk	  beleid	  zoals	  in	  bestemmingsplan. 
De	  gemeente	  is	  geen	  direct	  belanghebbende	  bij	  de	  kerk	  e.o.	  en	  zal	  dus	  ook	  om	  die	  reden	  op	  
voorhand	  geen	  voorwaarden	  inbrengen.	  In	  het	  proces	  tot	  op	  heden	  vervulde	  de	  gemeente	  
een	  publiekrechtelijke	  rol	  (in	  de	  vorm	  van	  toetsing	  van	  voorgenomen	  plannen	  op	  vigerende	  
plannen).	  In	  bestuurlijke	  zin	  heeft	  met	  name	  wethouder	  Snijders	  zich	  ingespannen	  voor	  een	  
oplossing	  voor	  de	  kerk/pastorie	  met	  als	  doel	  te	  voorkomen	  dat	  beide	  verder	  zouden	  
verloederen.	  Uiteraard	  hecht	  ook	  de	  gemeente	  aan	  een	  goede	  oplossing	  en	  wil	  zich	  daar	  
voor	  inzetten.	  Echter,	  zonder	  op	  voorhand	  met	  een	  (rand)voorwaardenpakket	  te	  komen.	  In	  
die	  zin	  blijft	  de	  rol	  hetzelfde:	  toetsen	  op	  voornemens	  en	  voorgenomen	  plannen	  van	  derden. 
	   
De	  rol	  t.a.v.	  buurthuis	  is	  een	  iets	  andere	  want	  daar	  is	  gemeente	  eigenaar.	  Daar	  speelt	  
gemeente	  ook	  een	  privaatrechtelijke	  rol.	  Wij	  zijn	  als	  gemeente	  echter	  in	  de	  veronderstelling	  
dat	  hiervoor	  een	  oplossing	  is	  gevonden	  (in	  overleg	  met	  de	  wijk).	  Mocht	  dat	  niet	  of	  anders	  
zijn	  dan	  hoor	  ik	  dat	  graag	  woensdag	  as.. 
	   
T.a.v.	  het	  klooster	  heeft	  de	  gemeente	  eerder	  het	  standpunt	  ingenomen	  –	  en	  nog	  steeds	  –	  
dat	  dit	  geen	  onderwerp	  is	  van	  een	  ruimtelijke	  discussie	  want	  het	  klooster	  is	  nog	  zeker	  10	  jaar	  
(termijn	  bestemmingsplan)	  in	  gebruik	  bij	  de	  huidige	  gebruikers. 
	   
Ik	  hoop	  hiermee	  alvast	  een	  antwoord	  te	  hebben	  gegeven	  op	  de	  vraag	  van	  de	  heer	  Krosse. 
	   
Met	  vriendelijke	  groet, 
 
Drs.	  J.M.M.J.	  Goris 
Hoofd	  strategische	  beleidsontwikkeling 
Directielid	  Stadsontwikkeling 
	   
Gemeente	  ‘s-‐Hertogenbosch 
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