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door Domien van der Meijden

DEN BOSCH – Volkstuinenvereniging
De Honderd Morgen in Den Bosch
staakt de gesprekken met ambtena-
ren van de gemeente over inpas-
sing van de nieuwe parkeer-
garage met duizend plekken op de
locatie van de voormalige gemeen-
tekwekerij en de volkstuinen aan
de Deutsersestraat.

Voorzitter Sabine van Rijn van

De Honderd Morgen vindt dat de
volkstuinenvereniging in een on-
gelukkige spagaat verkeert.
„We spreken over zogenaamde in-
passing van het transferium ten
opzichte van ons tuinenterrein,
terwijl wij anderzijds hartstochte-
lijk tégen het transferium op deze
plek zijn. We willen niet tuinie-
ren onder de rook van duizenden
auto’s. En bij een transferium dat
bijna tweemaal zo groot zou moe-
ten worden dan waar de raad eer-

der mee heeft ingestemd. We heb-
ben besloten dat we uit deze voor
ons onprettige situatie stappen.
Wij gaan weer met Den Bosch in
gesprek nadat de gehele gemeente-
raad zich over de beoogde locatie
voor het vergrote transferium
heeft gebogen.”
Van Rijn roept bovendien in her-
innering dat wethouder Jan Hos-
kam in de raadsvergadering van
16 oktober 2014, net voor de ver-
kiezingen, heeft toegezegd het tui-

nenterrein met rust te zullen la-
ten.
„Het plan dat ambtenaren op 17
december ontvouwden doet op
geen enkele manier recht aan die
belofte van de wethouder en is
ook zeker niet in de geest van de
unanieme steun van de raad aan
de motie van de Bossche Groenen
om te zoeken naar alternatieven.”
Een woordvoerder van de gemeen-
te Den Bosch weerspreekt dat wet-
houder Hoskam zijn belofte niet

nakomt. „Er wordt op dit mo-
ment aan een voorstel gewerkt.
Een dat doet recht aan wat vorig
jaar in oktober in de gemeente-
raad is besproken. De verwach-
ting is dat dit plan medio februari
of maart door het college en ge-
meenteraad behandeld kan wor-
den.”
De volkstuinenvereniging De
Honderd Morgen geeft aan dat ze
pas weer in gesprek gaat, als er
een besluit ligt.
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door Domien van der Meijden

DEN BOSCH – Het gaat nu hard met
het sluiten van kerkgebouwen in
Den Bosch.
Eind deze maand is de laatste mis
in de H.H. Hartenkerk aan de
Graafseweg in Den Bosch. Halver-
wege dit jaar gaat ook de Sint-Ca-
thrien dicht. In overleg met de
kerkgemeenschappen en gebrui-
kers is hiertoe besloten.
Vorig jaar december werd de Sal-
vatorkerk in Orthen al gesloten.
Dat gebouw gaat dienst doen als
opslagplaats voor kerkelijk meubi-
lair en kerkelijke kunstschatten.
De toekomstige functie van de
Sint-Cathrien (Rijksmonument)
en de Hartenkerk (gemeentelijk
monument) zijn nog ongewis.
Plebaan Geertjan van Rossem
spreekt over een ‘pijnlijk maar rea-
listisch besluit’. „De Hartenkerk
stond al enige tijd op de nomina-
tie. Een duur gebouw in gebruik
en onderhoud. Het dak is slecht.
Opknappen kost tonnen. Dat is
niet meer realistisch als er 25 kerk-
bezoekers per week komen. We
overleggen met de gemeente Den
Bosch over een herbestemming.”
De Sint-Cathrien was aanvanke-
lijk nog bestempeld als hoofd-
kerk.
„Daar hebben we wel over getwij-
feld. Dit is een pracht van een

kerk. Maar ook ongelooflijk duur.
Er moet een halve ton per jaar bij.
Dat hou je dus niet lang vol met
een handjevol kerkbezoekers. In
overleg met de gebruikers van de
kerk, zoals de Johannes van Da-
mascus Gemeenschap, is afgespro-
ken dat ze een halfjaar de tijd krij-
gen om af te bouwen.”
Vice-voorzitter Ton Streppel van
het kerkbestuur vult plebaan Van

Rossem aan: „De geloofsgenoten
van de Hartenkerk zullen zich
wel verspreiden over verschillen-

de kerken. Datzelfde zal wellicht
ook in de Cathrien gebeuren. Wat
we met de inboedel van de Har-
tenkerk doen, weten we nog
niet.”
Van afbreken van de kerkgebou-
wen zal in beide gevallen geen
sprake zijn.
„Herbestemmen is het uitgangs-
punt, en dat in samenspraak met
de gemeente Den Bosch”, zeggen

Streppel en Van Rossem.
Of er nog meer kerkgebouwen
dicht moeten op termijn?
„Nee, de andere kerken in Den
Bosch hebben nu nog levendige
geloofsgemeenschappen.”
Volgens Streppel wordt in overleg
met het bisdom nog gezocht naar
een vierde vaste priester. Maar
een snelle benoeming lijkt niet
realistisch.

In korte tijd drie kerken
in Den Bosch dicht: de
Salvatorkerk, Sint-Cathrien-
kerk en H.H. Hartenkerk

De H.H. Hartenkerk
aan de Graafseweg
in Den Bosch gaat
dicht. Halverwege
dit jaar volgt de
Sint-Cathrienkerk
in het centrum.
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door Miesjel van Gerwen
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