
Rosmalen, 5 oktober 2017.

Aan de besturen van:

PAROCHIE VAN DE

H prr-rG E MARrA

Stichting Wijkraad Maliskamp, Stichting Wijkbelangen Maliskamp, Vereniging Behoud Bernadettekerk, Stichting

Hoe verder met de Bernadettekerk.

Uw brief van 4 september 2Ot7/renovatie dierenpark en herbestemming Bernadettekerk.

Geachte besturen,

U stelt ons een aantal afspraken voor met betrekking tot de toekomst van het dierenpark. Uw vraag over de

toekomstvan het dierenparkje heeft u aleerder in een reactie aan ons op de rapportage van de toenmalige

stuurgroep over de herinvulling van kerk en pastorie als volgt geformuleerd:

"Dierenpork en bouwkavel

l.)iteraard zijn dierenparkje en de bouwkqvel doarin ter sproke geweest. Mogelijk is longs
publiekrechtelijke weg hier een oplossing voor te bereiken door het dierenporkje positief te
bestemmen en voor de bouwkovel elders een oplossing te vinden. Wij benadrukken dot het
dierenpork in de huidige vorm en omvong behouden moeten blijven."

Zoals u weet hebben wij sympathie voor het in stand houden van het dierenpark. De vragen daaromtrent spelen

in het bredere kader waarin wij herontwikkeling van kerk, pastorie en klooster plaatsen. Tegen deze achtergrond

hebben wij dan ook u de volgende reactie gegeven.

Reactie bestuur parochie H. Maria:
"10) De familie Von Rumpt wordt geen eigenoor vqn de kovel woorop begroofploots, dierenpork

en bouwkavel zijn gesitueerd. Het huidige hek met de dierenweide goat de erfgrens vormen. Het

bestuur doet een dringend beroep op de erfdienstboorheidgerechtigden in het belang van de

wijk mee te werken oon het beëindigen von de erfdienstboorheid om de herbestemming von

kerk en pastorie met de in dit antwoord geschetste bestemming mogelijk te moken. Ook vroogt
het bestuur ditzelfde te doen voor een verantwoorde moatschoppelijke (woon)bestemming bij
de noodzokelijke herbestemming van het klooster. Het porochiebestuur is ols tegenprestotie
bereid dierenweide en bouwkavel om niet in eigendom over te drogen oon de wijk. Dit voorstel
zol met de wijk en belanghebbenden moeten worden besproken."

Ons bestuur constateert dat u met uw reactie nog onvoldoende invulling geeft aan de condities waaronder wij

bereid zouden zijn dierenweide en bouwkavel om niet in eigendom over te dragen aan de wijk. Tegen deze

achtergrond is het nog niet mogelijk op dit moment mee te werken aan bestemmingswijzigingen en de daarmee

samenhangende renovatie van het dierenverblijf.

Zoals u bekend is hebben wij in overleg met de heer R. van Rumpt bij de gemeente een voorstel neergelegd tot
het publiekrechtelljk mogelijk maken van de herinvulling van de voormalige Bernadettekerk (Maliskamp). Dit

conform de met u besproken bestemming en procesgang.

Graag zouden wij van u vernemen met wie van u het gesprek is aan te gaan over de oprichting van een

eenvoudige kapel op onze begraafplaats.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de parochie H. Maria,

ó;
Drs. A.G. M. Streppel, vicevoorzitter


