
AGENDA VBB  07-12-2017
20.00 tot 21.00 uur

Huidige stand van zaken planvormingsproces
Maliskamp inzake het Bernadetteklooster
(welkom aan Ad Kluijtmans en Elke Hardeman)

21.00 tot 21.15 uur

Korte pauze (+ koffie / thee / eventueel frisdrank)

21.15 tot 22.15 uur
Jarenverslag 2015 tot heden, inclusief huidige
stand van zaken planvormingsproces Maliskamp
inzake kerk en pastorie



Vervolg-agenda
VBB  07-12-2017

na KORTE PAUZE

± 22.00 uur 

Centraal: 
In principe instemmen met boogde eindsituatie 
Instemmen met actie om bepaalde zaken helder 
te krijgen

22.15 uur 
Afsluiting vergadering



Toelichting juridische positie 
VBB in relatie tot leden (1)

Algemeen
• VBB in 2002 (statutair) opgericht
• Alle wijkbewoners kunnen lid of donateur worden
• In de praktijk zijn op dit moment 122 van de door 

de parochie voor de Rechtbank gedaagde 143 
heersende erven lid van de VBB



Toelichting juridische positie 
VBB in relatie tot leden (2)

• VBB heeft  in 2002 en 2006 met succes 
ongeveer 120 leden vertegenwoordigd in de 
juridische procedures, die waren aangespannen 
door de parochie. 

• En deze procedures vervolgens gewonnen.
• Uit het vonnis is duidelijk geworden, dat de 

erfdienstbaarheid van de parochie bestaat uit 
een verplichting tot niet doen. In het kort: niet 
(doen) bouwen in het “Hart van Maliskamp”



Toelichting juridische positie 
VBB in relatie tot leden (3)

• Tevens is duidelijk geworden dat een 
eventuele beslissing van de rechtbank ten 
aanzien van alle bij de erfdienstbaarheid 
betrokkenen gelijkluidend dient te zijn.

• Dat wil zeggen dat alle erfdienstgerechtigden 
in een procedure betrokken dienen te worden 
en dat de eis niet ten aanzien van de ene 
groep gedaagden anders kan luiden dan ten 
aanzien van de andere.



Toelichting juridische positie 
VBB in relatie tot leden (4)

• Hieruit volgt dat een kleine groep leden (of niet 
leden) eventuele wijzigingen van de erfdienst-
baarheid, bijvoorbeeld om wenselijke ontwikke-
lingen mogelijk te maken, kan blokkeren.

• Hieruit volgt ook dat de VBB alleen in positieve 
zin aan bepaalde initiatieven kan meewerken 
indien tenminste alle leden (en bij voorkeur ook 
alle niet-leden) het daarmee eens zijn.



Toelichting juridische positie 
VBB in relatie tot leden (5)

• Om vorengenoemde redenen heeft de VBB in 
2012 besloten alleen mee te werken aan 
initiatieven die geen gevolg hebben voor de 
juridische positie van de erfdienstgerechtigden.

• En dan nog alleen als zo’n planvormings-
proces zorgvuldig gaat verlopen en indien de 
leden van de VBB hier open en transparant bij 
kunnen worden betrokken.



Wat wil de VBB 
in positieve zin bereiken ? (1)

• In samenwerking met de overige wijkbewoners 
komen tot een duurzame toekomstige ontwik-
keling van de wijk 

• Samen met alle belanghebbenden een zorg-
vuldig planproces op gang (helpen) brengen

• Erfdienstbaarheid behouden om als heersende 
erven over de herinrichting van “het hart van 
Maliskamp” (tevens het erfdienstbaar gebied) te 
mogen meepraten (unieke kans en opdracht)



VBB-uitgangspunten (1)

1. Lijdend erf omvat strook grond met 
Bernadette-klooster, kerk, kerkhof, 
kinderboerderij, kinderspeelterrein, 
parkachtig groen, pastorie en Trefpunt.

2. Erf ook in toekomst dienstbaar aan de 
Maliskampse gemeenschap



VBB-uitgangspunten (2)

3. Erkenning van het belang en de emotionele 
waarde van het voormalige kerkgebouw en de 
omgeving daarvan (waaronder met name het 
kerkhof)

4. Het gebouw is niet voor niets gemeentelijk 
monument

5. Behoud van de toegankelijkheid van het meest 
waardevolle deel van het gebouw (absis) voor 
geïnteresseerde Maliskampers.



VBB-uitgangspunten (3)

6. Invulling van (een deel van) de gebouwen 
en terreinen met één of meer nader te 
concretiseren maatschappelijke wijkgebonden
functies.

7. Begrip voor het feit dat het realiseren van 
maatschappelijke wijkgebonden functies geld 
kost.

8. Daarom zal ook naar één of meer 
economische dragers gezocht moeten worden.



VBB-uitgangspunten (4)

9. Zorgvuldig planvormingsproces teneinde 
gezamenlijk met alle belanghebbenden 
(waaronder de bewoners van de wijk) te 
zoeken naar een perspectiefrijke invulling van 
het erfdienstbare plangebied 

(zie ook handreikingen Symposium Religieus 
Erfgoed in 2008, waarbij het thema waarde-
creatie voor belanghebbenden voorop stond)



Gedeelde uitgangspunten 
Wijkraad en VBB (1)

• Uitgaan van groter gebied; ook toekomstige 
bestemming van het klooster dient in 
planvorming betrokken te worden

• Bereiken van overeenstemming met 
erfdienstgerechtigden; “zonder een goede 
oplossing geen plan” zo simpel is het

• Volop kansen benutten om leefbaarheid van de 
wijk te vergroten. Dat kan alleen door 
zorgvuldig met elkaar samen te werken

• Diverse suggesties en adviezen bij de 
planontwikkeling waarmee rekening dient te 
worden gehouden





Gedeelde uitgangspunten 
Wijkraad en VBB (2)

• noodzakelijke intentieverklaringen tussen 
partijen:
- inzake overleg over mogelijke bestemming

van het klooster;
- inzake het tot stand brengen van een

buurtwinkel(tje)
- waarborgen (financiële) continuïteit van 

kinderboerderij en speeltuin
• alleen verbetering van leefbaarheid van de wijk 

mogelijk indien definitieve overeenstemming is 
bereikt over de uitvoerbaarheid en de 
uitvoering van mogelijke plannen.



Uitgangspunten 
Zusters en VBB (3)

• Het bestuur van de VBB onderschrijft de visie en 
uitgangspunten van de Zusters met betrekking tot 
de toekomst van het Bernadetteklooster van 
harte.

• Het bestuur van de VBB onderschrijft het 
standpunt van de Zusters om actief mee te 
werken aan het beoogde planvormingsproces 
indien alle partijen het samen daarover eens zijn.

• Het bestuur van de VBB betreurt het, dat de 
Zusters momenteel in juridische zin (nog) niet als 
volwaardige partij aan het planvormingsproces 
kunnen deelnemen.



Uitgangspunten 
Gemeente en VBB (4)

• Het bestuur van de VBB is het van harte eens 
met de wijze waarop de Gemeente in 2013 en 
2014 in meer dan één opzicht een bijdrage heeft 
geleverd aan een perspectiefrijke invulling van 
een belangrijk deel van het “Hart van Brabant”.

• Ook de wijze waarop het gemeentebestuur “langs 
de zijlijn” het thans beoogde planvormingsproces 
wil volgen en eventueel ondersteunen, verdient 
wat het bestuur van de VBB betreft alle lof.



Uitgangspunten 
Wijkbelangen en VBB (5)
• De stichting Wijkbelangen is met ingang van 24 

oktober 2014 als partij bij het planvormingsproces 
betrokken.

• Het bestuur van de VBB is het van harte eens 
met de overwegingen en uitgangspunten van de 
Stichting Wijkbelangen Maliskamp en 
ondersteunt deze.

• het bestuur van de VBB betreurt het, dat het 
momenteel nog niet gelukt is met partijen 
overeenstemming te bereiken over de omvang 
van het plangebied in kwestie.



Echter ……


