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› Rooms-Katholieke parochie Huizen-Blaricum is voornemens de Vituskerk te slopen
› Concluderen wij op basis van de voorstellen ter onderbouwing van verzoek tot wijziging bestemmingsplan

› Bouw gepland van appartementencomplex met 15 appartementen met 3 woonlagen en 19 parkeerplaatsen

› Omwonenden zijn verbaasd over de plannen en maken zich zorgen

› Verlies van cultureel erfgoed & plannen passen niet binnen wijk- en straatbeeld

› Denk aan het postkantoor scenario: ooit een mooi gebouw, later vervangen door het “Blokker pand”

› Straatveiligheid onder druk: veiligheid van (school)kinderen in geding

› Niet duurzaam: o.a. verstening in plaats van vergroening van de omgeving 

› Goed pand en prachtig groen wordt vernietigd

› Plannen van de kerk zijn gedeeld met omwonenden 
› Kennelijk is de parochie al minimaal twee jaar bezig met planontwikkeling

› Omwonenden zijn pas begin dit jaar ingelicht en hebben bezwaren geformuleerd. 

Hier lijkt niets mee gedaan te zijn in de bestemmingsplanwijziging

Sloop van de Vituskerk uit 1949 dreigt

AANLEIDING



Belangrijkste taken en gebruik

› Ongeveer 2x per week in gebruik door 

religieuze organisatie De Brug

› Locatie voor o.a. dopen, bruiloften en 

begrafenissen

› Evacuatieplek van de Flevoschool bij 

calamiteiten

› Groen en speelruimte voor o.a. kinderen in 

de wijk

› In de directe omgeving verder geen 

speelplaatsen. Flevo-schoolplein is niet 

publiekelijk toegankelijk.

› Straat- en wijkbeeld bepalend gebouw 

met cultuurhistorische waarde

HUIDIGE ROL VITUSKERK



Erfgoedvereniging Heemschut – Karel Loeff & Henk Dirkx

› Te kwalificeren als monument

› Gebouw is van dermate hoge kwaliteit dat het de moeite van bewaren waard is

› Gebouw is zo bijzonder - rechtvaardigt om er een gemeentelijk monument van te maken

› Verzoek hiertoe is/wordt ingediend bij de gemeente Huizen

› Slopen is zonde

› Kijk naar behouden, herbestemmen en eventueel iets erbij bouwen… Het is religieus erfgoed

› De sloop staat op gespannen voet met de kerkenvisie van Huizen

Visie Architect Peter Baas (geeft oude gebouwen graag een nieuw leven)

› De kerk is het behouden waard, het is een mooi gebouw.

› Zonde om weer een mooi oud gebouw te slopen, dat is wel erg makkelijk

› Gebouw is in goede staat

› Je zou denken dat het behoud van erfgoed voor de gemeente wat waard is

CULTUURHISTORISCHE WAARDE & ERFGOED



Kerkenvisie: cultuurhistorisch waardevol gebouw

› Hier is verder geen onderzoek naar gedaan, omdat er al ontwikkelingen waren. 

Dat maakt het gebouw niet minder waardevol.

› In de kerkenvisie is niets te vinden over de waarde van het gebouw, in tegenstelling tot 

andere kerken.

› Kerkje staat symbool voor de ontwikkeling van de kleine katholieke gemeenschap in een 

overwegend protestantse gemeenschap.

KERKENVISIE & VITUSKERK

https://www.huizen.nl/kerkenvisie/

https://www.huizen.nl/kerkenvisie/


Plan voor 15 huurappartementen & 19 parkeerplaatsen - 11 meter hoog

CONCEPT ONTWERP PAROCHIE



› Parochie plannen van 19 januari 2022, zoals gepresenteerd aan de buurt, hadden 

een sociaal component

› Deel betaalbare huur of koop (1/3 sociale huur, 1/3 middel dure huur, 1/3 koop)

› Wijkt aanzienlijk af van plan wat bij gemeente is ingediend

› 10 koopappartementen (middel duur)

› 5 huurappartementen (middel dure huur)

Plannen zijn gedreven door zoektocht naar geld

› Opbrengst koopappartementen nodig om bouw te financieren

› Opbrengst huurappartementen voor instandhouding R.K. Parochie en Thomaskerk

› Woningen zijn bedoeld voor 55+ senioren (met focus op parochianen)

Idyllisch kerkje moet plaatsmaken voor 15 appartementen

INGEDIEND PLAN BIJ GEMEENTE



PARKEERPROBLEMATIEK

› In de plannen van de parochie zijn 19 parkeerplaatsen 

ingetekend

› Wij zetten vragentekens bij dit aantal

› De parkeerplaatsen lijken te klein gezien de doelgroep die 

de parochie voor ogen heeft

› Statistisch gezien heeft elke appartement 1,8~2 auto’s in 

bezit

› Bij een complex met 15 appartementen zou je moeten 

rekenen met ongeveer 27 - 30 parkeerplaatsen

› Conclusie: er komen minimaal 10 auto’s op straat. 

Hiervoor is geen ruimte.

› Grote impact op veiligheid en calamiteitenplan 

Flevoschool



IMPRESSIE IMPACT OMWONENDEN





› Wij gaan voor behoud van het kerkje. We zijn niet tegen een bestemmingswijziging.

› Je kunt een idyllische kerk met cultuurhistorische waarde maar één keer afbreken.

› Juist in een gemeente als Huizen moet de herinrichting van een kerk(-perceel) niet alleen 

rationeel worden bekeken

ALLEEN RATIONEEL DENKEN?



VRAGEN?


