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Eerde, 16 juni 2020 
 
 
Aan de leden van de raad van de gemeente Meierijstad 
Postbus 10.001 
5460 DA   VEGHEL 
 
 
Betreft:  nieuwbouw basisschool i.c.m. herbestemming kerkgebouw 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 6 april jongstleden heeft u van ons een schrijven ontvangen met betrekking tot uw 
raadsvergadering van 7 mei en het ter beschikking stellen van krediet ten behoeve van de 
nieuwbouw van de basisschool in combinatie met herbestemming van het kerkgebouw en 
woningbouw in Eerde. Op basis van uw vragen en het u niet tijdig kunnen voorzien van stukken is de 
raadsvergadering uitgesteld naar 25 juni. Wij vinden het uiteraard spijtig dat de plannen hierdoor 
vertraging hebben opgelopen, maar begrijpen dat extra tijd nodig was voor gedegen onderzoek 
vanuit onderzoeksbureau AKD. 
 
Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus was het voor de werkgroep eerder niet mogelijk 
fysiek samen te komen met betrokken partijen. Door het versoepelen van de maatregelen hebben 
we nu de leden van de beheerscommissie van de kerk, de Stichting van de Vrienden van de Eerdse 
Kerk en de groep Onze Dorps Kerk kunnen bijpraten over de werkzaamheden van de werkgroep en 
welke standpunten de werkgroep tot nu toe heeft ingenomen met betrekking tot de plannen van 
SHAAK, de projectontwikkelaar. De betrokken partijen waren, net als u twee maanden geleden, nog 
niet op de hoogte van Variant B. Na uitleg door ons is deze variant tijdens onze bijeenkomsten door 
de betrokken partijen zeer positief ontvangen. 
 
Tijdens de bijeenkomsten hebben we de betrokken partijen onze doelstellingen uitgelegd. Graag 
willen we via deze weg u ook verder informeren over de doelstellingen van de werkgroep en 
uitleggen in hoeverre deze aansluiten bij de plannen van SHAAK. Onze doelstellingen zijn als volgt: 

• Herbestemming van de kerk 

• Realisatie van een nieuwe functionele school 

• Behoud van ruimte voor geloofsgemeenschap in de kerk 

• Behoud van ‘t Patronaat voor de geloofsgemeenschap 

• Behoud van het kerkgebouw met zo min mogelijk aantasting van het gebouw 

• Restauratie in lijn met plan Monumentenwacht 

• Realisatie/behoud groene Pastorietuin met open verbinding van Kapelstraat/Esdonkstraat 
(kerkplein) naar Bernard van Damstraat 

• Herbouw pastorie zo veel mogelijk op oorspronkelijke positie 



 
In het raadsvoorstel wordt vooralsnog uitgegaan van het oorspronkelijke ontwerp, Variant A. In ons 
vorige schrijven hebben wij ons ook al positief geuit over Variant B waarvan u nu ook de tekeningen 
heeft ontvangen. Variant B sluit nauw aan bij de doelstellingen van de werkgroep. Met de 
kapelfunctie blijft ruimte voor de geloofsgemeenschap behouden en kunnen ook mensen van 
buitenaf een moment van bezinning hebben. De pastorie staat bij Variant B nagenoeg op de 
oorspronkelijke positie ingetekend en in onze ogen blijft met dit plan voldoende ruimte vrij voor een 
mooie groene Pastorietuin waarin een open (zicht)verbinding gerealiseerd kan worden van 
Kapelstraat naar Bernard van Damstraat. Gezien de doelstellingen van de werkgroep zijn er naast 
deze positieve kanten ook een paar kanttekeningen. Eén van de doelstellingen van de werkgroep is 
zo min mogelijk aantasting van het kerkgebouw. In onze ogen zou de verbinding tussen school en 
kerk dan ook enkellaags moeten zijn om aantasting aan de buitenkant van het kerkgebouw aan die 
kant te minimaliseren en kan de verbinding tussen de nieuw te bouwen Pastorie en het 
schoolgebouw dubbellaags zijn. Verder zijn we samen met de projectontwikkelaar van start gegaan 
met het opstellen van een restauratieplan. Dit omdat ook wij ons zorgen maakten over de wijze en 
aanpak van restauratie. Het allerbelangrijkste van dit plan voor herbestemming van de kerk is 
uiteraard dat het gezichtsbepalende monument van Eerde behouden kan blijven en dat er een 
nieuwe school zal komen. Dat zijn de hoofddoelen van de werkgroep, maar bovenal de wens van de 
Eerdse gemeenschap. 
 
De werkgroep en daarmee Dorpsraad maakt zich zorgen over de consequenties van het eventueel 
niet toekennen van het krediet voor de nieuwbouw van de school. Komt er dan een school los in de 
Pastorietuin? Blijft het kerkgebouw dan nog behouden? Is er dan nog een kapelfunctie mogelijk? De 
betrokken partijen waar de werkgroep mee gesproken heeft, zouden graag zien dat de gemeente het 
krediet voor de school en herbestemming van de kerk ter beschikking zou stellen, zodat er zekerheid 
komt over de komst van de school, het behoud van het kerkgebouw en de mogelijkheid om te blijven 
“kerken” in Eerde. 
 
De leden van de werkgroep Kerk en Dorpskern en daarmee de Dorpsraad Eerde willen u vragen bij 
uw verdere besluitvorming bovengenoemde aandachtspunten in ogenschouw te nemen.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en inzet voor de leefbaarheid van ons dorp. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Patrick Ketelaars     Ad van de Meerakker 
Voorzitter Dorpsraad Eerde    Voorzitter Werkgroep Kerk en Dorpskern 
 


