
 
 
Verrassende wending slepende zaak 
Maliskampse kerk	  
	  

	  
 
Rosmalen (Rosmalen): Afgelopen maandag was de zaal in Ons Trefpunt in 
Maliskamp zo ongeveer tot de laatste stoel bezet. Huub Pennings 
organiseerde een informatieavond om iedereen weer eens bij te praten 
over de plannen die hij heeft met de Bernadettekerk en de omgeving. 
Volgens de plannenmakers staat ook de erfdienstbaarheid juridisch op losse 
schroeven.   
 
Het was even aftasten in het begin. Welke rol speelde de gemeente in de 
persoon van wethouder Geert Snijders, wie was nou opeens €xitus, 
waarom advocaat Ton Rottier en waar staat Huub Pennings eigenlijk als 
projectontwikkelaar. En daar was dan ook nog Jan Jansen van het 
Parochiebestuur. Duidelijk is al snel dat heel veel mensen en groepe-ringen 
zich inzetten voor Maliskamp. Jammer is wel dat niet iedereen het doel 
voor ogen heeft om de leefbaarheid van Maliskamp te verbeteren.  
Tien jaar staat de Bernadettekerk te verpieteren. Het parochiebestuur gaf 
daarom aan Pennings al in 2007 de opdracht om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om de kerk als gebouw te behouden en voorzieningen 
in de omgeving te verbeteren. Uiteraard met een economisch perspectief.   
 
 



 

Idealisme   
 
Huub Pennings, die een belangrijk deel van zijn roots in Maliskamp heeft 
liggen en zijn kinderen daar naar school zag gaan, heeft een emotionele 
band met dat deel van Rosmalen. Maar hij steekt niet onder stoelen of 
banken dat hij ook economisch belang heeft bij de uitwerking van zijn 
plannen. “Nee, ik ben geen Sinterklaas, maar ik vind het wel belangrijk dat 
Maliskamp zich ontwikkelt. In mijn plannen heb ik ruimte gemaakt om het 
dierenparkje en de speeltuin financieel te ondersteunen. Ik wil het 
kerkgebouw behouden en de begraafplaats tot in lengte van jaren in stand 
houden. Voor begrafenissen en andere kerkelijke aangelegenheden wil ik 
de apsis in alle glorie beschikbaar stellen. In feite komt het erop neer dat 
er niets wordt ingeleverd, het kerkgebouw blijft behouden, ik steek er mijn 
nek voor uit om het exploitabel te maken. Er komt geen nieuwbouw die 
niet in de omgeving past. Integendeel, ik zet in op woningen voor starters 
en voor woningen die levensbestendig zijn, anders gezegd, mensen kunnen 
er blijven wonen zonder bijzondere aanpassingen. Wat ik ook belangrijk 
vind is dat Maliskamp een mooiere en betere entree verdient. De kerk 
verloedert en als we niets doen dan gaat dat nog wel even door. Heel 
jammer.”   
 
 
 

Juridisch correct   
 
Advocaat Ton Rottier dook heel diep in de uitwerking van de 
erfdienstbaarheid die een belemmering vormt voor de planvorming. Zijn 
conclusie is dat de erfdienstbaarheid is verlopen omdat bijvoorbeeld de 
pastorie al twintig jaar een andere bestemming heeft. Maar ook doordat in 
het dierentuintje gebouwtjes zijn opgericht niet conform aan de 
erfdienstbaarheid. Voor de meeste aanwezigen was dit een openbaring in 
gunstige zin. Zij immers willen niets liever dan een snelle ontwikkeling van 
de plannen. Bijvoorbeeld Eric Hof (44) die sinds vier jaar in Maliskamp 
woont en vrijwilliger is in het dierentuintje. “Ik heb een stem maar ik maak 
die ondergeschikt aan het belang van de wijk. Je moet ontwikkelingen 
versnellen, niet tegenhouden.” Dat vindt ook Govert Wijnberg, voorzitter 
van Wijkbelangen Maliskamp. “De plannenmakerij van Huub Pennings 
juichen we toe, het verloedert allemaal al veel te lang.”  
Jan Jansen van het parochiebestuur waar de Bernadettekerk onder valt is 
ook enthousiast. Wij hebben Pennings gevraagd plannen te ontwikkelen en 
daar staan we volledig achter. Onze overeenkomst eindigt eind van het jaar 
en ik hoop van harte dat we er dan uit zijn.”   
 
 
 

 



Tegenstanders   
 
Hoewel in de zaal regelmatig applaus opklonk blijven er ook tegenstanders. 
De heer Krosse van de vereniging behoud Bernadettekerk blijft na de 
vergadering op zijn standpunt staan. Hij zei na de bijeenkomst: “We 
hebben al tien jaar geprocedeerd over de erfdienstbaarheid. Wij houden 
vast aan die erfdienstbaarheid. Het is ethisch om vast te houden aan de 
rechten die de gemeenschap dienen. Het kerkgebouw moet voor de wijk 
beschikbaar blijven. Wij hadden verschillende partijen die ruimte wilden 
huren in de kerk. Maar onze plannen vinden geen gehoor bij het 
parochiebestuur. Bebouwing van het gebied is na jarenlange procedures 
door de rechter verboden op grond van het feit dat nog steeds heel veel 
erfdienstgerechtigden dat afwijzen. Juridisch zijn er immers maar een paar 
gerechtigden nodig zijn om bebouwing te verbieden. De parochie, de 
projectontwikkelaar en de gemeente kunnen daar wel aan voorbij gaan en 
zeggen dat de Rechtbank er niets van begrepen heeft, zoals op de avond 
gebeurde, doch alleen maar over de inhoud van de plannen willen praten 
achten wij niet ethisch. Daarmee worden verwachtingen gewekt, die binnen 
de huidige juridische context gewoon niet waargemaakt kunnen worden en 
daarom onhaalbaar zijn. Deze op zich mooie plannen kunnen daar gewoon 
niet gerealiseerd worden. Om de erfdienstgerechtigden vervolgens te gaan 
bedreigen, zoals advocaat Rottier op grond van valse voorwendselen 
probeerde te doen, is helemaal te gek voor woorden. De enig integere weg 
voor de heren is om naar de Rechter te stappen en te proberen de 
erfdienstrechten langs die weg ongedaan te maken. Zou hen dat lukken, 
dan kan de verdere afhandeling van dit bouwplan vervolgens langs de 
normale wegen verlopen en zien we wel hoe dat gaat verlopen. Maar 
nogmaals, ethisch moet het kloppen, de maatschappelijke betekenis staat 
voorop.”   
 
Pennings is duidelijk. “ Ik en mijn medewerker gaan de wijk in om na te 
gaan of er draagvlak is voor mijn plannen. Ik ga geen heilloze weg op. Het 
gaat of het gaat niet. De mensen moeten het willen. Ik ben geen 
Sinterklaas. Er moet helemaal niks. Ik reik een hand, die wordt gepakt of 
niet. Er komt een moment dat ik er wel of niet een streep onder zet. Ik 
mag dan wel idealen hebben, er moet ook brood op de plank. Het moment 
van doorgaan of niet ligt heel dichtbij. Maliskamp staat voor een keuze.”   
 

Tekst en foto Herman van Dinther   
 

Foto: Advocaat Ton Rottier meldde tot verrassing van de aanwezigen dat 
de erfdienstbaarheid volgens hem niet meer geldig is. Achter de tafel 
wethouder Geert Snijders en projectontwikkelaar Huub Pennings. 	  


