VERENIGING BEHOUD BERNADETTEKERK
p/a Esdoornlaan 64, 5248 AM Rosmalen. tel.: 073 5213157

Agenda extra LV / besluitvorming leden VBB
Plaats:
Tijd:

Bernadetteklooster
Donderdag 25 januari 2018
20.00 uur tot uiterlijk 22.15 uur
In geval van verhindering: s.v.p telefonisch doorgeven via het
nummer 073 - 5213157 (eventueel antwoordapparaat inspreken)

1.

Opening en welkom
Het doel van deze (besloten) extra ledenvergadering is om de 122 leden van
de VBB in de gelegenheid te stellen met elkaar, alsmede met de stichting
Wijkbelangen, het Parochiebestuur Heilige Maria en de orgelbouwer Pels & Van
Leeuwen van gedachten te wisselen over de reacties van deze organisaties op de 25
nog openstaande vragen (zie ook website VBB, rubriek Laatste nieuws d.d. 16-012018).

2.

Verslag van de ALV VBB d.d. 07-12-2017
U wordt voor dit verslag verwezen naar de website VBB, rubriek Laatste nieuws d.d.
16-01-2018) Leden die niet over een internetverbinding beschikken kunnen via de
secretaris alle documenten ook in fysieke vorm verkrijgen (tel. 073 - 5213157)

3.

Nadere toelichting en gelegenheid tot het stellen van vragen met betrekking
tot het herbestemmingsplan van de voormalige Bernadettekerk en de
bijbehorende pastorie (zie ook agendapunt 1).
Verwezen wordt naar het verslag van de ALV van 7 december 2017 en de berichten
die onder meer als onderdeel van dit verslag op de website VBB, rubriek Laatste
nieuws d.d. 07-01-2018, 12-01-2018, 14-04-2018 en 16-01-2018 zijn gepubliceerd.
Voor deze extra vergadering van de VBB zijn uitgenodigd de heer A. Schilder
(voorzitter Wijkraad Maliskamp) de heer S. van der Heijden, mevrouw J. Vogel
(respectievelijk voorzitter en secretaris van stichting Wijkbelangen Maliskamp), de
heer M. Benninga (bestuurslid parochiebestuur Heilige Maria) en de heer R. van
Rumpt (directeur Pels & Van Leeuwen)
Ook wethouder Paul Kagie, die de afgelopen jaren samen met de ambtelijke staf van
de gemeente op essentiële momenten als een op de achtergrond helpende en
sturende factor heeft gefungeerd, is voor deze extra ledenvergadering uitgenodigd.

Rond 21.15 uur: 20 minuten PAUZE
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.

N.B.

Besluitvorming inzake herbestemmingsplannen inzake het religieuze
erfgoed binnen (het hart van) Maliskamp
Het bestuur stelt in dit verband van harte voor om als volgt te besluiten:
Het onverkort ook in de toekomst behouden van de erfdienstbaarheid;
In te stemmen met herbestemming van het Kloostercomplex van de zusters van
het H. Hart ten behoeve van het Buro3o;
In te stemmen met het in eigendom en gebruik overdragen van de
Bernadettekerk en bijbehorende Pastorie aan de orgelbouwer Pels en Van
Leeuwen;
In te stemmen met het in eigendom verkrijgen en gebruiken van de grond
van de dierenweide door de wijkgemeenschap (via de stichting Wijkbelangen);
Wat verder ter tafel komt en sluiting.

Zie voor alle relevante en voor deze vergadering
belangrijke achtergrond-informatie onze website:
WWW.BEHOUDBERNADETTEKERK.NL

VERENIGING BEHOUD BERNADETTEKERK
p/a Esdoornlaan 64, 5248 AM Rosmalen. tel.: 073 5213157

N.B. De jaarvergadering VBB zal - zoals al eerder aangekondigd - later in het jaar,
doch in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.
Tijdens de jaarvergadering zal onder meer aan de orde komen:
•

Ledenwerving en actualiseren van het ledenbestand.
De afgelopen jaren zijn er belangrijke mutaties geweest in de eigendoms-situatie van
percelen met erfdienstbaarheidsrechten.
Bovendien zullen er door het verkavelen van het perceel dat nu nog eigendom is van het
Bouwbedrijf Hoedemakers ongeveer 60 nieuwe percelen met erfdienstbaarheidsrechten
ontstaan.
Het bestuur is bereid nieuwe leden desgevraagd op individuele basis nader te informeren
over de unieke situatie die in Maliskamp speelt voor wat betreft de
erfdienstbaarheidsrechten.

•

Contributie 2017 en 2018 bedraagt in beide gevallen € 10,-, totaal € 20,Gelet op de kosten voor het actueel in stand houden van een veelheid van relevante
documenten (in meer dan 15 jaar bijeengebracht) en het consequent publiceren van deze
informatie op de website www.behoudbernadettekerk.nl is het noodzakelijk, dat de leden
om een bijdrage in deze kosten wordt gevraagd.
N.B. De kosten in verband met juridische bijstand vanwege een dreigende nieuwe
rechtszaak om het opheffen van de erfdienstbaarheid in 2017 af te dwingen, zijn uit de
schadevergoeding betaald, die in 2006 door het parochiebestuur moest worden vergoed.
Het resultaat is wel dat de bodem van onze schatkist zichtbaar is geworden.
Daarom verzoeken wij de leden thans dringend om de contributie voor de jaren 2017
en 2018 tot een totaalbedrag ad € 20,- per huisadres onder vermelding van
tenminste het huisadres van het lid over te maken op de bankrekening van de
VBB onder nummer NL97 RABO 0181 9841 80 t.n.v. Ver. Behoud Bernadettekerk te
Maliskamp.

•

N.B.

Voorstel van het bestuur van de VBB om alle relevante informatie over de
erfdienstbaarheid voortaan alleen voor leden die contributie betalen toegankelijk
ta maken op een besloten gedeelte van de website.

Zie voor alle relevante en voor deze vergadering
belangrijke achtergrond-informatie onze website:
WWW.BEHOUDBERNADETTEKERK.NL

