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Wat bezielt de RK parochie Huizen? 
 

De RK parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck wil blijven bestaan. Het bestuur van de parochie heeft 
hiertoe de Vituskerk moeten sluiten. De parochianen willen kunnen blijven kerken in hun nu enige 

gebouw, de Thomaskerk te Huizen. Het bestuur wil dit bevorderen binnen het beleid van de 
gemeente Huizen en licht een en ander toe in onderstaand document. 

 
Waarom moest de Vituskerk dicht? 
De belangrijkste reden hiervoor was het grote jaarlijkse financiële tekort op de begroting en ook 

het vooruitzicht dat het kleine aantal van gemiddeld 30 zondagse kerkgangers de organisatie en 
het beheer niet meer zou kunnen waarborgen. Als eerste stap hebben we  vanaf 2014 geen 

investeringen meer gedaan in het onderhoud van het gebouw. De Thomaskerk kon naar 
verwachting de toekomst van de parochie wel dragen. Daar kwamen toen wekelijks zo’n 200 
mensen naar de vieringen. Voor die grotere groep parochianen en hun activiteiten ligt de 

Thomaskerk gunstiger en centraler. Dit gebouw heeft meerdere ruimten waarin parochianen en 
anderen tegelijkertijd bijeen kunnen komen. In die kerk is het parochiesecretariaat gevestigd, er 

wordt vergaderd, er zijn regelmatig bijeenkomsten voor ouderen, volwassenen en kinderen, zowel 
van kerkelijke als sociale aard. In de Vituskerk is maar één enkele extra ruimte. Daarom besloot 

het bestuur de Vituskerk te gaan sluiten en startte het proces naar één kerkgebouw voor de gehele 
parochie, de Thomaskerk. Alleen zo kon en kan het bestuur de toekomst van een katholieke 
parochie in Huizen waarborgen en zijn verantwoordelijkheid waar maken. 

 
Hoe verliep het sluitingsproces? 

Dit was, zoals bij vrijwel alle kerksluitingen, een zeer pijnlijk proces. Het daadwerkelijk sluiten is zo 
lang mogelijk uitgesteld. Uiteindelijk speelden niet alleen financiën een rol. Het werd ook duidelijk 
dat de pastores niet steeds elke zondag hun voorgangersrol in andere regionale kerken konden 

combineren met die in de Vituskerk te Huizen: het belang van andere, grotere parochies moest 
zwaarder wegen. Ook werden de taken voor oudere nog actieve vrijwilligers van de Vituskerk  

duidelijk te groot en te zwaar. Bovendien moesten kerkrechtelijke regels worden gerespecteerd. 
Een aantal experts van het bisdom en museum Catharijneconvent onderzochten of het gebouw om 
cultureel-historische redenen behouden zou moeten blijven. Zij zagen geen doorslaggevende 

redenen waarom de eredienst in de kerk niet zou mogen stoppen en het gebouw niet zou mogen 
verdwijnen. In het bestemmingsplan van de gemeente Huizen bleek het gebouw geen gemeentelijk 

monument. Eind 2016 besloot het bestuur tot feitelijke sluiting en in februari 2017 werd de laatste 
eucharistieviering gehouden in de Vituskerk. Tot onze verrassing stond in de Kerkenvisie van maart 
2021 de Vituskerk als mogelijk wél ‘monumentwaardig’ te boek. 

 
Welke stappen heeft de parochie gezet na de sluiting? 

Hierbij is het belangrijk te weten dat het bisdom niet alleen bij de sluiting van een kerk maar ook 
bij verhuur, verkoop of herontwikkeling van een kerk een beslissende stem heeft. Na de 
ontmanteling van het gebouw heeft de parochie eerst geprobeerd om de kerk voor een langere 

periode te verhuren. De kosten voor de Vituskerk lopen immers gewoon door en moeten worden 
gedekt. Zolang er geen inkomsten zijn loopt het begrotingstekort van de parochie op. Verhuur van 

de Vituskerk moest een substantiële bijdrage leveren.   
Er was in eerste instantie interesse van verschillende kanten, maar de kosten om de Vituskerk aan 
de eisen van deze tijd aan te passen zijn aanzienlijk. Het gebouw kent alleen enkel steens muren, 
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er is maar één werkend toilet, de verwarming en het elektra zijn sterk verouderd, er is lekkage in 

het dak. We hebben gesproken met uitvaartondernemers, andere kerkgenootschappen en een 
dansschool. De onderhandelingen met deze laatste partij waren veelbelovend, maar het bisdom 
heeft hier een stokje voor gestoken. Het was niet acceptabel om een dansschool in de kerk te 

vestigen. 
Op dit moment wordt de Vituskerk verhuurd aan de Brug, een zg. pioniersgemeente, gesteund 

door de Hervormde Gemeente Huizen. Het voordeel hiervan is dat het gebouw in gebruik blijft. 
Daar is de parochie blij mee. De Brug betaalt een minimale huur waarmee de parochie  de kosten 
voor de Vituskerk deels compenseert. Dit  draagt echter niet bij aan het verkleinen van het 

begrotingstekort. Daarom is verhuur aan de Brug voor de parochie geen definitieve oplossing, als 
deze groep en de Hervormde Gemeente Huizen dit al zouden willen. Ook zij prefereren op dit 

moment kortlopende huurcontracten. 
 

Hoe kwam de gedachte van ‘seniorenwoningen’ op? 
We hebben gekeken naar de mogelijkheid om binnen het bestaande kerkgebouw woningen te 
bouwen. Vanwege de beperkte omvang van de kerk kan dit niet zonder dat de buitenzijde wordt 

aangetast door deuren en andere ramen te plaatsen t.b.v. toegang en lichtinval. Ook de 
karakteristieken aan de binnenkant van de kerk zoals de  houten spanten aan de kap en de 

lichtinval op de altaarruimte  kunnen dan niet behouden worden. Daarnaast bracht deze optie ook 
financieel niet de extra inkomsten die zo broodnodig zijn om de katholieke kerk in Huizen te laten 
voortbestaan. 

Vervolgens hebben we de mogelijkheid van herinrichting van de locatie overwogen. Omdat 
woonruimte voor senioren een van de grote problemen op de woningmarkt betreft, was de 

gewenste doelgroep al snel gevonden. In deze voorkeur speelde ook het feit een rol dat veel 
oudere parochianen financieel hebben bijgedragen aan de bouw van de Vituskerk. Enkelen van hen 
hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn om op deze locatie te gaan wonen. Wij zouden, als 

dat kon, deze parochianen graag voorrang willen geven voor wonen op de Vituslocatie. Ook zouden 
we  graag een vorm realiseren die het voormalige kerkgebouw eer aan zou doen. 

Het Bisdom heeft zijn positieve steun uitgesproken voor deze benadering. Het kan een goede 
herbestemming worden, voorziet in de tekorten waarmee de parochie jaarlijks te maken heeft, en 
draagt bij aan doorstroom uit eengezinshuizen van ouderen ten bate van nieuwe, jongere 

bewoners. Zo kan de RK parochie in Huizen haar bestaan voor de nabije toekomst zeker stellen.   
 

Hoe verliepen de contacten met de gemeente en de buurt? 
Om van de gemeente duidelijkheid te krijgen over de regels en de voorwaarden voor eventuele 
woningbouw heeft het bestuur van de parochie tussen mei 2020 en november 2021 eerst een 

drietal gesprekken gevoerd met wethouder Boom. Vervolgens hadden we in december 2021 
contact met de het bestuur van de buurtvereniging Erica die aangaf dat zij de buurt 

vertegenwoordigde en zou informeren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een informatieavond in 
januari 2022 waarbij twintig huishoudens uit de directe omgeving van de Vituskerk waren 
uitgenodigd. Op dat moment lag alleen een plan op tafel van vijftien ruime appartementen voor 

senioren (55+), d.w.z. tien koopappartementen (middelduur) en vijf huurappartementen 
(middelduur) huur. Kort voor deze informatieavond besloten wij om enkele schetsen voor het 

gebouw te laten maken, zodat er een visuele voorstelling zou zijn als startpunt voor overleg. Een 
beeld maakt het makkelijker om over de plannen discussiëren. Maar deze participatie-avond 
verliep in een gespannen sfeer. Veel aanwezigen hadden moeite met de presentatie van het 

nieuwbouwbeeld. Dit was voor ons een reden om zo spoedig mogelijk een vervolgcontact met de 
buurt te houden. 

Via de buurtvereniging werden begin februari en begin maart twee inspraak- en overlegavonden 
gehouden met een aantal direct betrokkenen in een werkgroep van de buurtvereniging, de 

Flevoschool en het bestuur van de buurtvereniging. Deze avonden leverden ons weinig méér 
informatie op inzake de kritiekpunten en wensen van de omwonenden. Intussen kreeg de parochie 
informatie dat de werkgroep van de buurtvereniging niet alle buurtbewoners bij het overleg had 

kunnen betrekken. Eind maart is in de Thomaskerk een vierde bijeenkomst georganiseerd. Alle 
omwonenden zijn nogmaals uitgenodigd. 
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Wat brachten de buurtbewoners in? 
Kritiekpunten die vóór deze bijeenkomst waren ingebracht betroffen o.m. het parkeren, het 
verdwijnen van groen, de inkijk vanuit de galerij in de tuinen, het verminderen van de zoninval, en 

het verdwijnen van het karakteristieke klokkentorentje. De parochie zag goede mogelijkheden om 
het plan op deze punten aan te passen en zegde toe dat die punten zouden worden meegenomen 

in het aanstaande nieuwe ontwerp. Omdat aan zo’n nieuw ontwerp kosten verbonden zijn stelden 
wij de opdracht daartoe uit tot er meer duidelijkheid zou zijn over de toestemming tot 
woningbouw. 

De buurtbewoners toonden tijdens deze vierde bijeenkomst in een rap tempo een zestal 
alternatieven inzake woningbouw op de Vituslocatie. Hierover wilden ze graag verder praten met 

de parochie. Uiteraard was de parochie wel bereid om over deze alternatieven te praten. Het 
parochiebestuur zegde ook toe om te wachten met het indienen van het verzoek tot 

bestemmingsplanwijziging bij de gemeente tot dit vervolggesprek met de buurt had 
plaatsgevonden. Verdere stappen zouden wij pas zetten na een vervolgafspraak met de expert van 
de buurtvereniging. Deze kon op de bewuste avond niet aanwezig zijn. Meerdere malen hebben wij 

telefonisch aangedrongen bij buurtvereniging Erica op zo’n gesprek maar dit kwam helaas niet tot 
stand.   

 
Welke verrassingen bracht deze overlegperiode? 
Wachtend op het overleg met de expert werd de parochie verrast door een brief van de 

buurtvereniging over hun in maart genoemde alternatieve voorstellen tot woningbouw. Deze brief 
stuurde zij tevens aan B&W en de raad. De parochie voelde zich hierdoor aangespoord om haar 

aanvraag tot een wijziging van het bestemmingsplan nu z.s.m. in te dienen. Hierover hebben wij 
de buurtvereniging vooraf geïnformeerd, en de aanvraag pas ruim een week later ingediend. De 
inhoud zelf van onze aanvraag was al eerder met de vereniging besproken.   

Vervolgens werd de parochie onaangenaam verrast door een aantal krantenartikelen. Over de  
inspraak van buurtbewoners bij de commissie fysieke domein van de gemeente hoorden wij vlak 

ervoor bij toeval. 
 
Hoe wil de parochie verder gaan met de participatie? 

Als de bestemmingswijziging doorgaat wil de parochie vanzelfsprekend verder in gesprek gaan met 
de buurt over de invulling van de plannen voor de locatie Vituskerk. Hierbij geeft de parochie de 

voorkeur aan rechtstreeks overleg met alle buurtbewoners. De parochie  wil er uiteraard  voor 
zorgen dat het gebouw optimaal in de omgeving past en staat open voor voorstellen om het 
ontwerp op dit gebied te verbeteren. We willen rekening houden met de stijl van de gebouwen in 

de omgeving, en met alle eerder genoemde punten voor verbetering: parkeren, lichtinval, groen, 
inkijk, zonlicht en vanzelfsprekend ook het klokkentorentje. 

 
Nogmaals wat bezielt de parochie? 
Het bestuur van de RK parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck wil het bestaan en de continuïteit van de 

parochie waarborgen. Een financieel gezonde begroting is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. 
Ze wil ervoor zorgen dat de parochianen zich als levensvatbare gemeenschap thuis kunnen blijven 

voelen binnen een goed te onderhouden gebouw, waarin zij elkaar én anderen kunnen blijven 
ontmoeten tijdens vieringen en activiteiten. Het bestuur wil dit realiseren in overeenstemming met 
het beleid van de gemeente, binnen de afspraken van het bisdom en in samenspraak met de 

buurten waar onze kerkgebouwen staan. Zo zijn wij bezig met het doel van de kerkgebouwen en 
de bestemming ervan. 
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Voorzitter parochiebestuur  Voorzitter locatieraad RK Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck 
Blaricum, Huizen, Laren   Secretaris parochiebestuur Blaricum, Huizen, Laren 

       


