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RK PAROCHIE HUIZEN BLARICUM-BIJVANCK

VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1961

Aan het college van B en W Gemeente Huizen, 
t.a.v. de heer R. Boom, wethouder RO
Aan de gemeenteraad van Huizen, t.a.v. de griffier

Huizen, 28 april 2022

Betreft: aanvraag tot wijziging van de bestemming van het perceel van de
voormalige Vituskerk, gelegen aan de .

Geacht college en raad,

Vanaf mei 2020 hebben wij overleg gevoerd met wethouder Boom en ambtenaren
van de afdeling ruimtelijke ordening om te komen tot woningbouw op voornoemd 
perceel. De achtergrond en aanleiding is de volgende. De Vituskerk is gebouwd in 
1949 vanuit de parochie in Blaricum om een vieringlocatie in Huizen te stichten
voor de parochianen die er wonen. Na enkele tientallen jaren groeide het aantal
inwoners, met name door uitbreiding op de Oostermeent. En daarmee groeide ook
het aantal parochianen. In 1981 werd daarom de Thomaskerk gebouwd op de
Oostermeent. Vanaf begin deze eeuw is het aantal ingeschreven parochianen en
met name het aantal kerkbezoeken (helaas) gestaag afgenomen. Mede door de
vergrijzing nam het aantal bezoeken van de Vituskerk de laatste jaren sterk af en
was het voor de parochie Huizen niet meer mogelijk om twee kerken in stand te
houden en vieringen te houden.
Na lang beraad zijn de vieringen gestopt in 2016 en in 2019 is de Vituskerk formeel 
"aan de eredienst onttrokken En daarmee buiten gebruik gesteld voor de
parochie.
De laatste twee jaar is de Vituskerk voor korte periodes in gebruik door de
protestantse zendingsgemeente De Brug uit Huizen.
De R.K. Parochie Huizen heeft nu een plan ontwikkeld om op de plek van de
Vituskerk een woongebouw te realiseren voor senioren. Daarmee wil de parochie
een tweetal maatschappelijk belangrijke doelen bereiken.
In de eerste plaats een bijdrage te leveren aan de sterk toegenomen vraag naar
seniorenwoningen ten gevolge van de vergrijzing, en daarmee de doorstroming te
bevorderen voor gezinnen naar een eengezinswoning. De laatste jaren krijgen wij
dan ook steeds vaker vragen hierover o.a. van parochianen, met name woonachtig
in de wijk Westereng. Ook op basis van de meest recente cijfers van de gemeente
en de vraag/woningbehoefte voor de categorie senioren blijkt een steeds sterkere
groei.



In de tweede plaats kan deze bestemming een oplossing betekenen voor de
financiële situatie van de parochie. Door het afnemend aantal parochianen en
daarmee ook financiële bijdragen wordt het steeds moeilijker de kerkelijke en 
parochiële activiteiten te bekostigen. De parochie kampt de laatste jaren met een 
structureel tekort van ongeveer € 50.000, zijnde 35% van de jaarlijkse
exploitatiekosten, als gevolg waarvan de noodzakelijke instandhouding van de
Thomaskerk en de bijbehorende maatschappelijke ruimten over enkele jaren in 
gevaar zal komen.
Wij hebben een plan ontwikkeld voor een woongebouw met drie woonlagen, waarin
15 ruime appartementen voor senioren (55+) en parkeren op maaiveld.
Het gaat dan om ongeveer 10 koopappartementen (middelduur, vgl. project
Naarderstraat), en vijf huurappartementen (middeldure huur).
De opbrengst van de koopappartementen is nodig om de bouw te financieren, 
waardoor de inkomsten van de huurappartementen ten goede kunnen komen aan
de duurzame instandhouding van de R.K. Parochie Huizen en de Thomaskerk.
De woningen zijn bedoeld voor (55+) senioren, hetgeen ook voor de toekomst zal 
worden geborgd door een kettingbeding bij verkoop. Bovendien zal voorrang 
worden verleend aan degenen, die een sociale huurwoning achterlaten om ook daar
de doorstroming te bevorderen. De afgelopen maanden is er 4 keer overleg
geweest met de buurtbewoners (buurtvereniging Erica) en de direct omwonenden 
van de Vituslocatie om hun wensen en verwachtingen voor de invulling en het
gebouw mee te kunnen nemen. Inmiddels heeft u een brief hierover van hen
ontvangen.
Wij zijn voornemens in de verdere planontwikkeling om regelmatig met de
omwonenden te overleggen om een zo goed mogelijk gedragen project te
realiseren.
Bijgevoegd treft u aan het eerste schetsontwerp binnen de contouren van het
huidige kerkgebouw en de richtlijnen van het bestemmingsplan.
Thans verzoeken wij u als College een besluit te willen nemen over de wijziging van
de bestemming van maatschappelijk naar wonen, en de verdere ontwikkeling van 
het plan.
Aan de Raad het verzoek te willen besluiten tot een verklaring van geen 
bedenkingen voor het spoedig realiseren van dit voor ons en de gemeenschap
maatschappelijke initiatief aan de Hooghuizenweg.
Uiteraard zijn wij beschikbaar om een nadere toelichting op onze plannen te geven.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de R.K. Parochie Huizen,

 , vice-voorzitter.



Situatietekeningþÿ�  �� Paneel 1

nieuwe situatie

woongebouw met 15 appartementen - hoofdentree aangeven

Groen voorzieningen, hagen , voortuin

Parkeerplaatsen, inrit
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2 afbeeldingen op paneel 2

Aanzicht woongebouw : aantal panelen - Paneel 2

Gevels en dak in kleur / materiaal indicatie
Bomen in tuin
Hagen rond om op perceel grens
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Aanzicht van de zijgevel met galeri : Paneel 2 ( met laag standpun )!!!!

Gevels en dak in kleur /  materiaal indicatie
Bomen in tuin
Hagen rond om op perceel grens



2 afbeeldingen op 1 paneel

Voorgevel tekening - Paneel 3

Gevels en dak in kleur / materiaal indicatie
Bomen in tuin
Hagen rond om op perceel grens

Plattegrond tekening - Paneel 3

Alleen een schema tekening -1 woon etage ( 5 appartementen op één etage ) 
alleen bruto maat aanhouden 12 x 36

Waar hoofdentree ? 
Gaanderij (geen galerij) 
Parkeren & voortuin 
Noordpijl
In kleur opwerken

Project bestaat 3 kamer woningen : ca 75 m2 6 st. // ca 85 m2 : 9 st.

7209 7200
3^000
7200 7300 7200

Woning 1: 
GBO: 60 m2

Woning 3: 
GBO: 87 m2

Woning 4: 
GBO: 67 m2

Woning 5: 
GBO: 87 m2

Woning 2: 
GBO: 87 m2
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Nb Plattegrond gelijk oriënteren aan de gevel !!11
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