
  
Van: GEANONIMISEERD  
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 15:06 
Aan: Numan, Moira <m.numan@huizen.nl> 
CC: GEANONIMISEERD 
 
Onderwerp: Inspreken Commissie Fysiek Domein Vituskerk 22 juni 2022 
 
Geachte voorzitter, raadsleden, commissieleden en wethouders, 
 
Dank voor de gelegenheid om te mogen inspreken over het verzoek tot wijziging van de bestemming 
van de locatie Vituskerk naar wonen, en het realiseren van een seniorencomplex op die plek. Mijn 
naam is GEANONIMISEERD en ik mag sinds 2015 vice-voorzitter zijn van het bestuur van de 
R.K.Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck. 
 De parochie telt nu ongeveer 3800 parochianen (3200 adressen) en namens hen spreken wij nu in. 
De achtergrond van ons verzoek en de verdere beweegredenen staan verwoord in ons formele 
verzoek van begin mei aan college en de raad, en de voor deze vergadering toegezonden Notitie: 
Wat bezielt de R.K. Parochie Huizen? 
Ik zal kort de verschillende aspecten toelichten en na mij zal GEANONIMISEERD, voorzitter van de 
Locatieraad, het concrete belang voor de parochie en de Thomas- kerk nader toelichten. Ook zal zij 
onze visie op de participatie met de omwonenden bij de realisatie van onze plannen toelichten. 
De Vituskerk is gebouwd in 1949 en bedoeld om de groeiende groep katholieken in Huizen weer een 
eigen vieringplek te bieden. De locatie in de Westeneng is toen gekozen omdat de groei van Huizen 
in die tijd aan de Westkant werd verwacht. Het is anders gegaan: in de jaren 60 - 70 begon de grote 
groei aan de Oostzijde van Huizen, met vele nieuwe woningen in de wijken Stad en Lande en 
Huizermaat. Er werd besloten om een nieuwe kerk bouwen in de Huizermaat en in 1981 werd daar 
de Thomaskerk geopend. Al snel daarna begon het kerkbezoek en het aantal parochianen verder af 
te nemen, met name in de Vituskerk. Het werd steeds moeilijker door de afgenomen 
beschikbaarheid van voorgangers om in twee kerken steeds de vieringen in te vullen en de aantallen 
bezoekers werden steeds minder. Daarmee gepaard namen ook de inkomsten af en werd in 2016 
besloten de Vituskerk voor vieringen te sluiten en in 2019 werd de kerk formeel aan de eredienst 
onttrokken. Met advisering door de deskundigen van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het 
Catharijneconvent in Utrecht werd vastgesteld, dat de Vituskerk geen bijzondere kenmerken voor 
(kerkelijke) monument waardigheid heeft. Na overleg met het Bisdom werd door het 
parochiebestuur besloten op de locatie een grote maatschappelijke behoefte in te gaan vullen, 
namelijk het tekort aan passende senioren-woningen, en het daarmee bevorderen van de 
doorstroming voor jonge gezinnen. Wij kregen en krijgen daar nu nog steeds verzoeken over van 
binnen en buiten de parochie. Een andere, steeds dringender uitdaging voor de parochie is het in 
stand houden van de parochie, en met name de inmiddels 40-jarige Thomas kerk. Door de sterk 
afnemende financiële inkomsten bedragen de tekorten de afgelopen jaren ongeveer €50.000 per 
jaar. En dit neemt nu toe, mede vanwege de sterk gestegen energiekosten en kosten voor 
onderhoud/renovatie. Deze financiële informatie staat ook op de website van de parochie over de 
jaren 2018 - 2021. Het moge duidelijk zijn, dat wij deze forse, structurele tekorten niet langjarig 
zullen kunnen volhouden. Vandaar het voorstel om door de bouw van 15 appartementen en het 
daarna kunnen verhuren van enkele appartementen, een duurzame inkomsten stroom te genereren 
om onze inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en tevens een groot maatschappelijk 
probleem mee te helpen oplossen. 
Op deze wijze kunnen wij er voor zorg dragen dat we het voortbestaan en de continuïteit van de 
parochie voor de komende jaren waarborgen. En met name gebruik kunnen blijven maken van de 
Thomaskerk voor de vieringen en de diverse maatschappelijk relevante, andere activiteiten als 
parochie. 
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Het is voor de parochie een moeilijke en emotionele beslissing geweest om de Vitus kerk te moeten 
sluiten. We hebben er dan ook een aantal jaren over gedaan om tot passende oplossingen voor 
herbestemming te komen. Maar dit is niet mogelijk gebleken, tenzij anderen de (grote) noodzakelijke 
investeringen voor hun rekening nemen. Als parochie zijn wij niet in staat en bereid nog te 
investeren, tenzij daar duurzame inkomsten tegenover staan voor de instandhouding van de 
Thomaskerk.  
Wij hopen, dat u als raad en commissie zult besluiten om de parochie in de gelegenheid te stellen de 
voorgestelde plannen te realiseren, zodat nog vele jaren de katholieke parochie in Huizen kan blijven 
beschikken over één bij hun missie en activiteiten passend  kerkgebouw. Wij wensen u wijsheid bij de  
afweging van de heel verschillende, en niet te vergelijken, belangen die er zijn. Enerzijds een grote 
groep inwoners (parochianen) die hun Thomaskerk en parochie in stand willen houden, anderen die 
het Vituskerk gebouw willen behouden als cultuur-historisch “monument” en een kleine groep 
omwonenden, die het liefste zo min mogelijk verandering willen. 
Nogmaals dank voor uw inzet en aandacht. 
 
Met vriendelijke groet,      
 
GEANONIMISEERD, vice-voorzitter RK Parochie Huizen. 
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