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Geacht bisdom, 
 
Als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen in de parochies van de gemeente Deurne is de 
kerk en de pastorie in Deurne-Zeilberg sinds 2012 niet meer in gebruik voor kerkelijke 
doeleinden. Dit was voor ons als volksvertegenwoordigers van de gemeente Deurne en als 
inwoners van Zeilberg een moeilijk, maar te begrijpen besluit dat u heeft moeten nemen. Met 
inachtneming van deze ontwikkeling heeft de gemeenschap van Zeilberg samen met de 
gemeente Deurne een dorpsontwikkelingsplan opgesteld waarin is aangegeven dat er een 
duidelijke behoefte is aan woonvoorzieningen voor senioren. Wanneer deze gerealiseerd 
worden, ontstaat er een doorstroming waardoor startende Zeilbergse jongeren in Zeilberg 
kunnen blijven wonen. De pastorie, cq pastorietuin, was en is hiervoor nadrukkelijk in beeld 
en als zodanig met volledig draagvlak van de Zeilbergse samenleving en de gemeenteraad 
van Deurne opgenomen in het dorpsontwikkelingsplan. 
 
Tot onze grote ontzetting moesten wij recent echter kennisnemen van het feit dat 
gesprekken tussen belangstellende partijen en uw bisdom inzake aankoop van de 
pastorie(tuin) ten behoeve van het realiseren van woon(zorg)voorzieningen geen resultaat 
hebben opgeleverd. Oorzaak daarvan zou zijn dat er geen financiële overeenstemming 
bereikt kon worden. Ten tijde van het opstellen van het dorpsontwikkelingsplan en de vele 
gesprekken die hierover met uw parochiebestuur zijn gevoerd, werd ons op het hart gedrukt 
dat bij het zoeken naar een gepaste functie voor de vrijkomende kerkelijke gebouwen 
financiële aspecten een rol spelen, maar zeer zeker ook rekening gehouden zou worden met 
het behoud van cultureel erfgoed, een functie die past in de gemeenschap van Zeilberg en 
de morele verplichting van de parochie om ‘waarde’ die opgebouwd is door de inwoners van 
de parochie Zeilberg ook terug te geven aan de inwoners van Zeilberg. 
 
Gezien de signalen die nu naar buiten komen, willen wij u toch deelgenoot maken van onze 
gevoelens inzake de huidige ontwikkelingen. Ons bekruipt het sterke gevoel dat voor uw 
bisdom financiële argumenten de boventoon voeren en dat alle overige sociaal-culturele 
argumenten blijkbaar van ondergeschikt belang zijn. Dit betreuren wij ten zeerste. Wij doen 
daarom een sterk appèl op u, om uw besluit inzake de verkoop van de parochie(tuin) te 
heroverwegen en de gesprekken met partijen weer op te pakken.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn naar de inwoners van Zeilberg door zowel het parochiebestuur, de gemeenteraad en 
vele andere belangenorganisaties die zich gecommitteerd hebben aan het 
dorpsontwikkelingsplan verwachtingen gewekt die nu met voeten worden getreden. Dit 
kunnen en laten wij niet gebeuren. Zeker wanneer er in principe alleen nog maar financiële 
belemmeringen zijn, dan kunnen wij ons niet voorstellen dat daar geen oplossingen voor te 
vinden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan erfpachtconstructies, subsidiemogelijkheden of 
fondsenwerving.   
 
Vanuit onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers van een partij die de 
christelijke waarden in haar vaandel draagt, en als inwoners van Zeilberg vragen wij daarom 
nogmaals om uw besluit te heroverwegen en opnieuw het gesprek aan te gaan met die 
partijen die met inachtneming van de religieus-culturele achtergrond van de gebouwen een 
functiewijziging naar woon(zorg)voorzieningen kunnen bewerkstelligen die past op de locatie 
en die voor de leefbaarheid en toekomst van Zeilberg van cruciaal belang is! 
 
 
Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 
  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA Afdeling Deurne 
Iwan Gijsbers  
Evert van Kampen 
 
 
 
CC: Parochiebestuur Deurne 
 


