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Aan de Raad,

Het parochiebestuur en de werkgroep Behoud Gummaruskerk geven al sinds een aantal járen aan 

dat de financiële situatie van de kerk onhoudbaar wordt. Onderhoud en regelmatige restauratie zijn 

niet meer op te brengen door de steeds kleinere groep parochianen terwijl ook het bisdom niet in 

staat is om voldoende bij te springen. Behoud van het kerkgebouw is niet alleen een zaak van de 

kerkgemeenschap zelf want de Gummaruskerk is het meest herkenbare, zichtbare en centraal 

gelegen gebouw van de gemeente Steenbergen. Daarmee heeft het gebouw een waarde en 

betekenis voor de hele gemeente. Het is een belangrijk deel van de identiteit van Steenbergen. Om 

die reden is inspanning om het gebouw voor de toekomst te behouden een must.

Het college wilt zich sterk maken voor het behouden van monumentale panden in de gemeente 

Steenbergen en daarbij samenwerken met de eigenaren. Graag informeren wij u over bijgaande 

bestuursopdracht die is opgesteld. De opdracht geeft richting aan de opgave waar we, als 

gemeente, samen met de eigenaar, gemeenschap en overige betrokkenen voor willen staan: het 

vinden van een oplossing voor het behoud van de Gummaruskerk, nu en in de toekomst. Een 

onderzoek naar kansrijke mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld het Vestinghuys vanuit Expeditie 

Nassau, is de eerste stap om te komen tot een toekomstbestendige oplossing. Met dit onderzoek 

gaan we in 2019 van start en blijft u op de hoogte van de voortgang.
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Vooruitlopend op het onderzoek, dient er zich een kans aan om direct actie op te ondernemen. Het 

VW-agentschap kan namelijk vanaf komend voorjaar worden gevestigd in het kerkgebouw. Het 

parochiebestuur omarmt deze mogelijkheid van harte. Hiervoor dienen nog wel een aantal zaken te 

worden uitgewerkt, zoals bemensing en openingstijden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende

geïnformeerd te hebben.
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