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Aan het College van B&W en

De Raad van de Gemeente Huizen,

Postbus 5,

1270 AA Huizen

Amsterdam, 10 mei 2022

Betreft: Vituskerk

Geacht College en geachte leden van de Raad,

HEEMSCHUT wil u er naast deze ruimtelijke ordeningskwestie op wijzen dat het gebouw van de 
Vituskerk specifieke elementen heeft die wij waardevol achten en behoudenswaardig vinden:

Erfgoedvereniging HEEMSCHUT heeft recentelijk kennisgenomen van de planontwikkeling 
betreffende kerkgebouw de Vituskerk. De bouw van een appartementencomplex op de plek van dit 
kerkgebouw zal derhalve amovering ervan betekenen. De aanvraag hiertoe door het parochiebestuur 
van de Vituskerk heeft u bereikt en hierover wordt door uw College met het parochiebestuur 
gesproken, mede vanwege de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

-Historisch: het gebouw is in 1949 gebouwd voor de rooms-katholieke parochie Huizen-Blaricum. Dit 
was bijzonder omdat Huizen in de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog nog een duidelijk 
protestantse gemeenschap was. Uw kerkenvisie 'Gebedshuizen in Huizen' memoreert dit ook.

-Cultuur-historisch: het kerkgebouw getuigt architectonisch van de eerste jaren van de 
Wederopbouw. Traditioneel van vorm en opzet, maar met zorgvuldige toepassing van kenmerken 
van de Delftse School in de ruimtelijke opbouw, de situering, de detaillering en het interieur.
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Met vriendelijke groet.

Namens Heemschut Commissie Noord-Holland,

H. Dirkx, vicevoorzitter

Secretariaat Commissie Heemschut NH: p/a mw. Elsa.G.A. Gorter

HEEMSCHUT, u\n 'partner in erfgoed' (Gebedshuizen in Huizen, pag. 51), zou het ten zeerste 
betreuren als het Vituskerkje wordt gesloopt. Wij achten de door ons genoemde specifieke 
elementen van voldoende kwaliteit om u hierbij te verzoeken tot plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. In de procedure daartoe is een onderzoek naar de monumentale waarden 
gebruikelijk. Deze zal ongetwijfeld een verbijzondering geven zien van de door u eerder uitgevoerde 
cultuurhistorische inventarisatie op hoofdlijnen waarin ook de Vituskerk naar voren kwam.
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