
BM1900658

gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Voortgang uitvoering bestuursopdracht Gummaruskerk

Steenbergen; 19 februari 2019 

Aan de Raad,

In het najaar van 2018 is de bestuursopdracht Gummaruskerk aan u voorgelegd. Met deze 
opdracht wordt getracht een duurzame oplossing te vinden voor een van de meest beeldbepalende 
gebouwen in Steenbergen: de Gummaruskerk. Sindsdien zijn alle voorbereidingen getroffen om 
over te gaan tot het uitvoeren van de opdracht en zijn de eerste acties in gang zet.
Wij informeren u graag over de voortgang.

Nadat het college en het parochiebestuur van de Gummaruskerk akkoord hebben gegeven voor het 
uitvoeren van de bestuursopdracht, was het zaak om ook een akkoord te krijgen van het Bisdom in 
Breda. Na enkele, verdiepende gesprekken met (een vertegenwoordiger van) het Bisdom gevoerd te 
hebben in de periode december 2018 en januari 2019, is het Bisdom eind januari akkoord gegaan.
In de tussentijd is er een stuur- en projectgroep geformeerd, bestaande uit leden van de gemeente, 
het parochiebestuur, het Bisdom, de Werkgroep Behoud Gummarus, de Parochie Kern Commissie, 
een vertegenwoordiger vanuit de (centrum-)ondernemers en een vertegenwoordiger vanuit de 
burgers.
De stuur- en projectgroep werken volgens een projectplanning en komen een of meerdere keren 
maandelijks samen. Op dit moment werken zij aan het opstellen van een onderzoeksopdracht voor 
een nog te selecteren onderzoeksbureau. Om dit te bereiken wordt, als een van de acties, op 21 
februari a.s. een bus-inspiratiereis gehouden langs succesvolle herbestemde gebouwen in de regio. 
Hiervoor zijn ook leden van de stadsraad en dorpsraden, Retail Platform Steenbergen, Koninklijke 
Horeca Nederland Steenbergen, Expeditie Nassau en VVV Brabantse Wal uitgenodigd. Het streven is 
om komend voorjaar een gezamenlijk geselecteerd onderzoeksbureau de opdracht te geven voor 
het uitvoeren van de onderzoeksopdracht.

Wij informeren u in een later stadium over het vervolg van de uitvoering van de bestuursopdracht. 
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Berichtgeving volgt vanaf komende 
maand via de gemeentelijke website en de sociale media kanalen.
De stuur- en projectgroep streven naar het nemen van een besluit over de meest duurzame en 
toekomstbestendige oplossing, voor het einde Van 2019. Wij houden u graag op de hoogte.
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