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Velp/Grave, januari 2021.   

 

Nog een aantal dagen tot 1 februari 2021, de dag dat de vrijwilligersorganisatie 

stichting Kunst in het Kerkje (KihK) het Vincentiuskerkje moet hebben ontruimd en 

verlaten. Nog één concert. Helaas voor een klein publiek. Niemand minder dan de 

Edison-Oeuvreprijs Jazz/World 2020 winnaar Eric Vloeimans (trompettist) en Tuur 

Florizoone (accordeon) treden 24 januari aanstaande op in het Vincentiuskerkje. 

Uiteraard onder voorbehoud (coronamaatregelen). 

 

Tot op de dag van vandaag hebben we geen enkel antwoord op onze vragen 

“Waarom, wethouder Lemmen?” ontvangen. Wij tasten nog steeds compleet in het 

duister, waarom KihK het Vincentiuskerkje na bijna 45 jaar en na allerlei eerder 

gedane beloftes en toezeggingen, moet ontruimen en verlaten.  

 

Waarom maakt wethouder Lemmen op 23 juni 2020 afspraken met het bestuur van 

KihK (KihK neemt deel aan de stuurgroep; Lemmen accepteert uitnodiging op locatie 

nader kennis te komen maken met bestuur KihK), om een week later (30 juni 2020) 

het College van B&W te laten besluiten dat KihK per 1 februari 2021 het 

Vincentiuskerkje moet hebben ontruimd en verlaten?  

(De beide afspraken is hij tot op de dag van vandaag niet nagekomen.)  

 

De brief met het collegebesluit aan KihK dd. 7 juli 2020 ontbeert iedere motivering. 

Tot op de dag van vandaag wachten we op een inhoudelijke reactie, enkele maanden 

geleden nog ambtelijk toegezegd.  

Waarom reageert wethouder Lemmen op geen enkele vraag en handreiking van onze 

kant? Waarom hult hij zich in stilzwijgen? Wat bezielt deze bestuurder? Wat bezielt 

het college van B&W?  
Wie het weet mag het zeggen. 

 

Het bestuur van KihK betreurt het collegebesluit in hoge mate en is verbijsterd over 

de handelwijze van het college en de verantwoordelijke wethouder. Het college is 

ongetwijfeld bevoegd een dergelijk besluit te nemen. Daar lopen we ook niet tegen te 

hoop. We leven in een democratische rechtstaat, maar bovenal in een beschaafd land, 

een land, waarin we op een humane en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan en 

waarin overheden geacht worden zich te houden aan een algemene set geschreven en 

ongeschreven spelregels. Deze spelregels worden de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur genoemd. Voorbeelden: het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

motiveringsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het beginsel van fair play. 

 

Het bestuur van KihK heeft de gebeurtenissen in de relatie met de gemeente Grave 

uitgebreid gedocumenteerd in het “Feitenrelaas, KihK luidt de Noodklok”. 

 

De vrijwilligersorganisatie stichting Kunst in het Kerkje is voornemens, in afwachting 

van betere tijden, per 1 februari 2021 in ballingschap te gaan.  

 

 

Het Bestuur. 
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KihK luidt de noodklok!     
Een overzicht van gebeurtenissen 

KihK en de gemeente Grave  

Periode: 2015 – tot en met heden    
 

 

Vooraf:   
In de gesprekken met burgemeester, wethouders, projectleider en ambtenaren van de 

gemeente Grave de afgelopen (meer dan) 5 jaar stonden de volgende onderwerpen 

centraal:  

• Beheer, onderhoud en verbouwing/renovatie van het Vincentiuskerkje;  

• Ontwikkeling van ‘De 3-spitsen’, uitvoering geven aan visienota ‘Stapvoets 
verblijven’ en ‘afstemming en samenwerking’ met de (gebruikers van de) beide 

kloosters;  

• Gebruikersovereenkomst; 

• Verbeteren van de informatievoorziening en versterken van de samenwerking.  

 

Duidelijke en concrete afspraken tussen partijen op genoemde terreinen scheppen de 

noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde verdere ontwikkeling van het 

succesvolle koppel ‘KihK - Vincentiuskerkje’ en de gewenste integratie van de ‘3-
spitsen’.  

 

De afgelopen 5 jaar heeft KihK te maken gehad met 4 bewindslieden die de ‘De 3-

spitsen’ in portefeuille hadden/hebben: wethouder Daandels, burgemeester Roolvink, 

wethouder Peters en (huidige) wethouder Lemmen. Daarnaast hebben we met een 

veelvoud aan ambtenaren te maken gehad. 

 

Het bestuur van KihK heeft de opeenvolgende wethouders/portefeuillehouders 

steeds weer laten weten:  

 

❖ Graag mee te denken en mee te praten over de verdere ontwikkeling van het 3-

spitsen gebied. (NB: KihK is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de 

visienota “Stapvoets verblijven”); 
 

❖ Open te staan voor en mee te willen denken over het gebruik van het 

Vincentiuskerkje door ook andere partijen.  

Vanzelfsprekend verwachten wij dat daarbij serieus rekening wordt gehouden met  

de mogelijkheden daartoe, gegeven de kernactiviteiten én het ‘verdienmodel’ van  

KihK, alsook de bijzondere kwaliteiten, de contemplatieve sfeer en uitstraling van  

gebouw en gebied; 
 

❖ Dat voor een gezonde ontwikkeling van KihK (programma-inhoudelijk en 

exploitatie-technisch), een gebruikersovereenkomst van vitaal belang is. Het biedt 

ons duidelijkheid over (de kosten van onze) huisvesting, wie waarvoor ‘aan de lat 

staat’, over afstemming/samenwerking met beide buur-kloosters. Deze 

duidelijkheid is bovendien onontbeerlijk om aanspraak te kunnen maken op 

subsidies en/of sponsorgelden. (Denk aan cultuurfondsen, provinciale subsidies 

e.d.)   
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Voorgeschiedenis op hoofdlijnen  
 

2015 – september 2017 

Periode wethouder Daandels    
  

Overleg met wethouder Daandels is beperkt gebleven tot kennismaking en zijn 

toezegging zich nader te verdiepen in de kwestie van de gebruikersovereenkomst en 

te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van onder andere 

de parkeerfaciliteiten.  

Contacten voornamelijk via zijn ambtenaren, met wie een aantal keren is gesproken 

over een door KihK aangereikte concept-gebruikersovereenkomst. 

In het voorjaar van 2016 verwees wethouder Daandels ons naar de burgemeester/ 

portefeuillehouder ‘Monumenten’, de heer Roolvink.  

 

Medio 2016 - 2018 

Periode burgemeester Lex Roolvink, 

Portefeuillehouder ‘Monumenten’ (inclusief ‘De 3-spitsen’)  
 

Met burgemeester Roolvink (portefeuillehouder ‘Monumenten’) is in deze periode 

een aantal keren gesproken over de volgende onderwerpen: 

• Subsidie (stelselwijziging) 

• Ontwikkelingen rond ‘De 3-spitsen’ (de SOK/instellen ’gebruikersoverleg’); 

• Gebruikersovereenkomst 

• Verwarmingsinstallatie 

• Parkeerfaciliteiten  

  

In 2016: twee keer (30 mei en 29 november 2016) overleg gevoerd over het ‘piece 

de resistance’: de gebruikersovereenkomst.   

Burgemeester Roolvink verzocht KihK “nog even geduld te hebben en de 

ontwikkelingen rond ‘De 3-spitsen’ af te wachten.” Hij verzekerde KihK, dat de 

huisvesting in het Vincentiuskerkje niet ter discussie stond. “Zodra de SOK 

(samenwerkingsovereenkomst provincie, gemeente en projectontwikkelaar) door alle 

partijen is ondertekend, kan worden gewerkt aan de gebruikersovereenkomst.” Deze 

toezegging hoefde niet op papier; KihK kon hem op zijn woord vertrouwen. Voor de 

tussenliggende periode stuurde burgemeester Roolvink KihK, na enig aandringen, op 

23 december 2016 een brief met daarin de toezegging dat de huisvesting van KihK in 

het Vincentiuskerkje nog twee seizoenen gewaarborgd is.  

In deze periode, zo was de verwachting, zou de SOK door alle partijen worden 

ondertekend en kon serieus werk worden gemaakt van een gebruikersovereenkomst! 
(De SOK wordt op 28 februari 2019 ondertekend.) 

 

25 mei 2017: in zijn toespraak ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 

van KihK benadrukt burgemeester Roolvink opnieuw, dat KihK zich géén zorgen 

hoeft te maken over zijn toekomst en huisvesting in het Vincentiuskerkje. Iedereen is 

blij, dat KihK in het Vincentiuskerkje kunst en cultuur aanbiedt, het religieus erfgoed 

op deze wijze toegankelijk houdt voor bezoekers en door het gebruik het pand in 

goede conditie houdt.  
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Mei 2018 – (18-02) 2020  

Periode wethouder Ben Peters   
 

Bij zijn aantreden als wethouder neemt de heer Ben Peters de portefeuille ‘De 3-

spitsen’ (‘herontwikkeling Drie-eenheid’) over van burgemeester Roolvink. 

 

 

28 februari 2019: SOK (samenwerkingsovereenkomst provincie, gemeente en 

projectontwikkelaar) wordt getekend.  

KihK verneemt via de media dat de SOK is getekend. 

Het eerder aangekondigde gebruikersoverleg (“verkennen van mogelijkheden en 

vormen van samenwerking met als doel het versterken van elkaars activiteiten en 

vergroten van de belevingswaarde van de locatie van kloosters, kerkje en directe 

omgeving”) blijft uit.  

  

Bij de komst van adviseur Jakobs (projectleider ‘De 3-spitsen’) onder Peters blijkt, dat 

er geen ‘dossier KihK’ in het gemeentearchief bestaat; KihK helpt Jakobs door het 

sturen van relevante kopieën uit KihK-archief. 

   

 

Medio 2019: Wethouder Peters meldt ons in overleg, dat de ontwikkeling ’De 3-

spitsen’ (uitwerking visie ‘Stapvoets verblijven’) stagneert; “Het wordt niks meer”. Van 

een wens tot samenwerken bij betrokken partijen (eigenaren en gebruikers) blijkt 

bijzonder weinig; “Wij pakken nu de verbouwing op, op een niveau dat KihK door kan 

in zijn ontwikkeling.” 
 

NB: KihK heeft in deze periode heel duidelijk laten weten niets te zien in een door 

projectleider Jakobs terloops geopperd alternatief: verhuizing naar de Kapel van het 

Kasteelklooster Bronckhorst. (Het door Jakobs geopperde alternatief heeft ook nooit de 

status van uitgewerkt voorstel gehaald.) De argumenten van KihK waren/zijn:    

- Qua akoestiek en sfeer nadrukkelijk onder de maat;  

- Geen enkele winst qua ruimte;  

- Te veel onduidelijkheid over relatie met verhuurder (commerciële        

  projectontwikkelaar) op termijn;  

- Onduidelijkheid over het gebruik van het totale gebouw;  

- Motivering voor deze reallocatie ontbreekt;  

De uitwerking van de visie ‘Stapvoets verblijven’ is nog steeds niet ter hand genomen. 

De beoogde synergie, voorwaarde voor toekenning van gelden vanuit de provincie 

Noord-Brabant en de gemeente Grave, is in proces en inhoud niet opgepakt door 

welke partij dan ook.  

 

Wethouder Peters bleek niet ongevoelig voor de argumenten van KihK en start het 

overleg over de verbouwwerkzaamheden. “…opdat KihK vooruit kan”.  

 

Overigens: De Kapel van het Kasteelklooster Bronckhorst blijkt al geruimere tijd te 

worden verhuurd aan Art Partner, een kunstuitleenonderneming van de heer Mark 

van der Linden, directeur Avant Spirit in het Emmausklooster. 
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29 oktober 2019: bestuurlijk overleg met wethouder Peters; maken samen 

concrete afspraken over: 

• de verbouwing/renovatie Vincentiuskerkje (wat wordt aangepakt en wat is 

betrokkenheid van KihK tijdens planning en uitvoering); 

• de tijdspanne van de werkzaamheden (van eind augustus 2020 tot begin 

november 2020); KihK is gedurende deze 3 maanden dicht en informeert zijn 

achterban hieromtrent. (Zie ook Jaarverslag KihK 2019). 

 

KihK mist nog steeds de uitwerking van ‘Stapvoets verblijven’. De afgesproken 

bouwtechnische verbeteringen zijn een minimale invulling van de ideeën, die KihK 

eerder op verzoek van zowel burgemeester/portefeuillehouder Roolvink als 

wethouder Peters heeft aangeleverd; ideeën die meervoudig, toekomstbestendig 

gebruik beogen. 
  

Van de zijde van KihK blijft onvrede bestaan over het uitblijven van initiatieven 

richting gebruikersovereenkomst. Het aangekondigde ‘gebruikersoverleg’ blijft ook 

uit. Dit terwijl de SOK (samenwerkingsovereenkomst provincie, gemeente, 
projectontwikkelaar) al op 28 februari 2019 is getekend! Bestuur KihK schrijft brief 

dd. 22 november 2019 aan College B&W om haar ongerustheid en teleurstelling te 

uiten. 

  

 

 22 november 2019: brief aan college (verbouwing) 
 

College van B & W Gemeente Grave 

Postbus 7 

5360 AA Grave 

Datum: 22 november 2019 

Betreft: Verbouwing Stichting Kunst in het Kerkje (KihK) 

Cc: Gemeenteraad Grave 
 

Geacht college,  
 

Aanleiding 

Op 29 oktober jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het 

bestuur van KihK en wethouder Peters over de verbouwwerkzaamheden aan 

het Sint Vincentiuskerkje te Velp. Daaruit voortvloeiend is op 19 november 

ambtelijk ter plaatse een schouw uitgevoerd om de bouwtechnische ingrepen 

te bepalen en is met het bestuur van KihK de aard, omvang, duur en 

startdatum afgesproken. 

Wij informeren u over deze afspraken en verzoeken u deze te bevestigen. 

 

Afspraken 

De bouwtechnische werkzaamheden bestaan uit: 

– Het aanleggen van verwarming ook in de artiestenruimte op de 1 etage. De 

verwarming wordt aangesloten op de pellet kachel van Kasteelklooster 

Bronckhorst, echter zal de bediening van de verwarming onafhankelijk van de 

bron autonoom door KihK kunnen worden uitgevoerd. 

– Het toilet wordt gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt voor 

mindervaliden. 
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– Het keukentje wordt gemoderniseerd. 

– De artiestenruimte wordt gemoderniseerd d.m.v. beplating en nieuwe 

harde vloerbedekking en voorzien van een kleedruimte i.v.m. privacy en wordt 

een wastafel met w/k water geplaatst. 

– Het hang- en sluitwerk wordt vernieuwd t.b.v. inbraakpreventie en 

beveiliging. 

– Het interieur wordt geschilderd.  
  

Afstemming en tijdpad 

– KihK wordt betrokken bij de bouwtechnische verkenning in het kerkje 

teneinde de functionaliteiten en monumentale esthetiek te bewaken. 

– De bouwtechnische werkzaamheden starten na de bouwvakperiode 2020 en 

nemen maximaal 2 maanden in beslag. 

Derhalve is KihK gesloten voor publiek van 15 augustus tot 1 november. 
 

Ter lering 

KihH slaakt een zucht: duidelijkheid na ruim vier jaar onzekerheid. Vanaf 2015 

heeft KihK contact gezocht met de gemeente i.v.m. een update van de 
gebruikersovereenkomst. De ontwikkeling van de 3 spitsen wierp toen haar 

schaduw vooruit waardoor de vergunning en sommige 

onderhoudswerkzaamheden on hold werden gezet. Maar bovenal speelde de 

onzekerheid voor KihK over haar toekomstige plek en rol in de Drie-eenheid 

Velp haar parten. Het realiseren van haar culturele ambities moest zij 

noodgedwongen temperen en continu rekening houden met tijdelijke sluiting. 

Wat KihK onbegrijpelijk vindt is het ontbreken van communicatie en regie 

door de gemeente. Een gebruikersoverleg is nooit opgestart, het informeren 

over de realisatie van het visiedocument ‘stapvoets verblijven’, de SOK 

moesten wij vernemen uit de media of via passanten, en ook bij de 

totstandkoming van de gebiedsvisie is KihK niet aan tafel uitgenodigd. 

Ondertussen vonden tal van verbouwingen en activiteiten plaats bij de twee 

klooster-buren die wij niet konden plaatsen bij gebrek aan context en 

informatie. Telkens beloofde de gemeente beterschap daarin en kwam dit 

systematisch niet na. 

Drie wethouders en een burgemeester, negen ambtelijke contactpersonen 

hebben wij mogen ontmoeten als KihK overleg zocht. 

November 2019 wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de 3 spitsen 

volgens wethouders Peters niet de aard en omvang zal krijgen zoals in 

‘stapvoets verblijven’ is vastgelegd. 

Ook geeft hij aan dat de rol van de gemeente eigenlijk alleen het 

Vincentiuskerkje betreft (naast openbare ruimte en bestemmingsplan) en dat 

de regie én het risico bij eigenaar/ontwikkelaar Haase ligt. 

De vraag moet gesteld worden hoe deze uitspraken zich verhouden tot de 

afspraken in de SOK en de onderliggende visie ‘stapvoets verblijven’. Immers is 

een van de belangrijkste voorwaarden voor provinciale subsidie ‘De eenheid 

versterken door overlappingen in functie en gebruik van de gebouwen, door 

samenwerking tussen de eigenaren’. ‘Dit alles ten behoeve van het behoud van 

de kloosters en kerk, behouden van de Drie-eenheid als geheel door 

duurzaam te exploiteren, tonen van het verhaal van religieus Brabant, publiek 
toegankelijk maken van de Drie-eenheid Velp’. (Bron: SOK herontwikkeling 

Drie-eenheid Velp). 
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Door het gebrek bij de gemeente aan ambitie en bestuurlijke daadkracht, het 

onvermogen de regie te nemen, te verbinden en te communiceren met 

belanghebbenden, waaronder omwonenden en gebruikers zoals KihK, ontstaat 

er geen eenheid. 

De eigenaar/ontwikkelaar Haase werkt naar eigen (commerciële) inzichten. 
 

Tot slot 
Nu de samenwerking tussen de 3 spitsen in casu de relatie tussen de 

provincie, ontwikkelaar Haase en gemeente niet leidt tot uitvoering van de 

oorspronkelijke afspraken, kunnen wij ons ook voorstellen dat er van het 

beschikbare krediet een groter deel naar het Vincentiuskerkje gaat dat immers 

in eigendom is van de gemeente. 

De bovengenoemde bouwtechnische verbeteringen aan het kerkje zijn op 

voorhand gebudgetteerd en gemaximeerd op € 70.000. Dit terwijl in de 

eerdere gesprekken met de gemeente en KihK door de gemeente is gevraagd 

naar onze ideeën voor de toekomst en om een volledig program van 

eisen/wensenlijst. 

Door dit beperkte budget zijn alleen de hoogstnoodzakelijke verbeteringen 

mogelijk en blijven er diverse knelpunten bestaan waaronder opslag, digitale 

ontsluiting (anno 2020!) en krachtstroom. 

De gebruikersmogelijkheden blijven hierdoor beperkt, is er geen sprake van 

echte vernieuwing en worden kansen niet gepakt om toekomstbestendig te 

exploiteren. 

Het Vincentiuskerkje is ruim 40 jaar het huis van waaruit KihK voor Grave en 

de regio kunst en cultuur aanbiedt. Wij zijn de enige dienstverlener in de Drie-

eenheid met een volledig publiek toegankelijke functie. Wij zijn een 

vrijwilligersorganisatie die rentmeesterschap voelt. Dit blijven wij doen. 
 

Het bestuur KihK 

Frédérique Bijl, voorzitter    Harrie Dragstra, bestuurslid 

Stichting Kunst in het Kerkje 

 

 

10 december 2019: KihK zit aan tafel bij de commissievergadering van de 

gemeenteraad alwaar de positie van KihK is geagendeerd.  

Wethouder Peters zegt toe in gesprek te gaan met KihK. 
  

 

 

18 februari 2020: Wethouder Ben Peters treedt af. Lemmen treedt aan.  
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2020 – heden  

Periode wethouder Theo Lemmen   

 
23 juni 2020: Kennismakingsgesprek op uitnodiging van de heer Lemmen  

In dit gesprek zijn twee afspraken gemaakt: 

o KihK neemt deel aan de gesprekken van een door Lemmen in te stellen 

stuurgroep (i.h.k.v. ‘De 3-spitsen’; meervoudig gebruik Kerkje);  

o Wethouder Lemmen aanvaardt de uitnodiging om op locatie nader kennis te 

maken met bestuur KihK (hij zou zijn secretariaat onmiddellijk opdracht geven 

nog voor het reces een afspraak te maken). 
 

Het gesprek verliep van meet af aan stroef en kende een gedwongen sfeer. Gastheer 

Lemmen gaf aan vanwege een belangrijke privé-afspraak minder tijd ter beschikking te 

hebben. Hij biedt geen ruimte voor een introductie/voorstelrondje en er blijkt geen 

agenda. Lemmen meldt dat hij een stuurgroep gaat instellen. Centrale kwestie: 

meervoudig gebruik van het Vincentiuskerkje. Na onze verbazing te hebben 

uitgesproken over de plannen van de wethouder (KihK had immers nog heel recent 

duidelijke afspraken gemaakt met zijn voorganger), gaf KihK te kennen zeker in 

stuurgroep-verband mee te willen denken en praten, ook over meervoudig gebruik 

van het Kerkje. KihK geeft verder nog aan, zoals eerder in gesprekken met 

burgemeester Roolvink en wethouder Peters, dat de passage uit ‘Stapvoets verblijven’ 

dat “het Vincentiuskerkje een ontmoetingsruimte gaat worden voor passanten en 

bewoners/bezoekers van de 3 spitsen”, er wat slordig is ingeslopen. KihK is op geen 

enkele wijze betrokken geweest bij het opstellen van ‘Stapvoets verblijven’. Het 

‘meervoudig gebruik’ dreigt een eigen leven te gaan leiden. KihK heeft daarom steeds 

aangedrongen, zowel bij Roolvink als Peters, op het zo spoedig mogelijk instellen van 

het toegezegde ‘Gebruikersoverleg’!  

Wethouder Lemmen deelde ons mee “geen boodschap te hebben” (sic!) aan 

toezeggingen van of afspraken gemaakt met zijn voorgangers-portefeuillehouder. Zijn 

mantra: “Staat niet op papier. Kan ik niks mee.”, werd tot 3 keer toe gebezigd.  

Als het onderwerp ‘gebruikersovereenkomst’ voorbijkomt, deelt wethouder Lemmen 

KihK à bout portant mee: “Een gebruiksvergunning komt er niet.”  

Aan het eind van het gesprek worden door KihK de beide afspraken nog eens 

herhaald: KihK neemt deel aan de door de wethouder in te stellen stuurgroep. 

Omgekeerd accepteert wethouder Lemmen de uitnodiging van KihK om op locatie 

nader kennis te komen maken met het bestuur van de stichting, zijn plannen en 

ambities. Dat zou hij nog voor het reces (laten) regelen.  
 

 

FEIT: KihK heeft tot op heden geen uitnodiging ontvangen voor deelname aan de 

door wethouder Lemmen in te stellen stuurgroep;  

Wethouder Lemmen heeft tot op heden zijn belofte op locatie nader kennis te 

komen maken met het bestuur van KihK geen gestand gedaan. 

 

 

VRAAG: Wist wethouder Lemmen op 23 juni al van het voorgenomen collegebesluit 

dd. 30 juni dat ‘het gebruiksrecht van de Vincentiuskerk per 1 februari 2021 wordt 

opgezegd’? Zijn geforceerde optreden tijdens het kennismakingsgesprek versterkt dit 

vermoeden.  
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En dan, een week later: 
30 juni 2020: College van B&W gemeente Grave neemt besluit dat “… het 

gebruiksrecht van de Vincentiuskerk per 1 februari 2021 is opgezegd.” 
 

 

1 juli 2020: (woensdagavond) bestuursleden KihK worden door meerdere 

raadsleden telefonisch op de hoogte gebracht van het besluit van het College van 

B&W. 

 

 

9 juli 2020: WOB-verzoek 

KihK heeft nog geen bevestigingsbericht over het besluit van college/wethouder dd. 

30 juni jl. ontvangen. KihK verzoekt de heer Jakobs, projectleider 3-Spitsen/adviseur 

van wethouder Lemmen, telefonisch én per e-mail per omgaande het ambtelijk advies 

over het gebruik van KihK van het Vincentiuskerkje, toe te sturen (met beroep op 

WOB). 

 

17 juli 2020:  

KihK ontvangt per gewone post een brief van het college dd. 7 juli. In deze brief 

wordt KihK meegedeeld: dat op 30 juni 2020 het College van B&W gemeente Grave 

besluit “dat het gebruikrecht van de Vincentiuskerk, te Velp per 1 februari 2021 

wordt opgezegd” en wordt KihK gesommeerd “genoemde locatie per die datum 

leeg en ontruimd over te dragen aan de gemeente.”  

Nota bene zonder enige toelichting of motivering van dit besluit.  

De brief is namens burgemeester en wethouders ondertekend door Teamleider 

Infrastructuur.  

 

17 juli 2020: KihK reageert per kerende (aangetekende) post 

 

Uw kenmerk: D/20/216828-Z/19/240920 

Grave, 17 juli 2020.  

   Geacht college, 

Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw (per gewone post bezorgde) 

brief d.d. 7 juli 2020. In deze brief deelt u ons mee dat het gebruikrecht van de 

Vincentiuskerk, te Velp per 1 februari 2021 wordt opgezegd en sommeert u 

ons genoemde locatie per die datum leeg en ontruimd over te dragen aan de 

gemeente.  
 

De inhoud van uw brief is verbijsterend en vervult ons met ongeloof; hij is 

bovenal strijdig met beloften en eerder gedane toezeggingen vanuit het college. 

Wij zien daarom vooralsnog geen reden om aan uw eis gehoor te geven. 

U sluit uw brief af met “… u in voldoende mate te hebben geïnformeerd”. 

Echter, uw brief ontbeert elke argumentatie en/of grondslag voor uw besluit. 

Wij volstaan daarom met de bevestiging van ontvangst van uw schrijven. 

   In de verwachting u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd, 

    

Het bestuur van de stichting 

Kunst in het Kerkje 

i.o. Jet de Jong-Mertens, secretaris 

Frédérique Bijl, voorzitter  



 
 Stichting Kunst in het Kerkje                                       Feitenrelaas “KihK luidt de Noodklok”/311220/fb-hd  

 
11 
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NB: Op 21 september 2020 meldt het bestuur van KihK per e-mail aan het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, nog steeds geen enkele reactie op zijn brief dd. 

17 juli 2020 te hebben ontvangen, geen ontvangstbevestiging, geen inhoudelijke 

reactie. 

 
 

21 juli 2020: Reactie op WOB-verzoek 
Projectleider 3-Spitsen Jakobs meldt per e-mail dat  

“…het Wob-verzoek van KihK per e-mail van 9 juli jl. is ontvangen en 

vanmorgen binnen het college besproken. Hieruit is gekomen dat alleen na een 

officieel Wob-verzoek jullie vraag om toezending in behandeling kan worden 

genomen. Een verzoek per e-mail, zoals van jullie ontvangen voldoet hier niet 

aan. Een verzoek op grond van de Wob is (formeel) een aanvraag en moet 

worden ondertekend. In 2013 heeft het collega al besloten uitsluitend op deze 

manier Wob-verzoeken in behandeling te nemen.” 

KihK ziet af van deze procedurele gang naar Canossa, omdat zij geen enkele 

wederkerigheid en welwillendheid bij de wethouder ervaart.   

 
 

 Uit de media vernemen wij het volgende: 

 

Samenvattend ambtelijk advies: Ten behoeve van de ontwikkeling van de Drie-eenheid 

te Velp zal het Vincentiuskerkje te Velp op een andere wijze ingezet worden, 

conform de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie ‘Stapvoets Verblijven’. 

Een combinatie van inzet van het kerkje voor de Drie-eenheid en gebruik door Kunst 

in het Kerkje is niet mogelijk gebleken. Door de terbeschikkingstelling van het kerkje 

te beëindigen kunnen we het kerkje inzetten voor de ontwikkeling van de Drie-

eenheid. Voor de goede orde dient vermeld dat er geen formele 

gebruiksovereenkomst bestaat waarop het gebruik is gebaseerd.  

Besluit college: Beëindiging ter beschikking stellen Vincentiuskerkje te Velp aan Kunst 

in het Kerkje vanaf 1 januari 2021. (Bron: www.jacquesleurs.nl 9 juli 2020)  

 
College B&W: “Een combinatie van inzet van het kerkje voor de Drie-eenheid en gebruik 

door Kunst in het Kerkje is niet mogelijk gebleken.”  
Voor het bestuur van KihK is het een compleet raadsel, waaruit dit zou moeten 

blijken, wie dit ooit heeft beweerd en op basis waarvan?! 

NB: Er is door wethouder Lemmen vaker gesuggereerd, dat KihK het alleenrecht 

zou willen hebben van het Vincentiuskerkje. Dit is in flagrante tegenspraak met 

de waarheid! Wethouder Theo Lemmen weet dat vanuit het 

kennismakingsgesprek dd. 23 juni jl. Burgemeester Roolvink weet dit al veel 

langer. 

 
College B&W: “Voor de goede orde dient vermeld dat er geen formele gebruiksovereenkomst 

bestaat waarop het gebruik is gebaseerd.”  

Dit is een gotspe! KihK is al meer dan vijf jaar met de gemeente in gesprek over een 

gebruikersovereenkomst. Deze moet duidelijkheid bieden over (de kosten van onze) 

huisvesting, wie waarvoor ‘aan de lat staat’, over afstemming/samenwerking met beide 

buur-kloosters. Deze duidelijkheid is bovendien onontbeerlijk om aanspraak te 

kunnen maken op subsidies en/of sponsorgelden.  
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21 juli 2020: Afblazen verbouwingswerkzaamheden  

In opdracht van wethouder Lemmen meldt adviseur Jakobs per (dezelfde) e-mail dat  

“…we intern overleg met de wethouder hebben gehad betreffende de 

verbouwingswerkzaamheden van het kerkje. Gezien het recente besluit van 

het college om het gebruik van het kerkje op te zeggen en daarmee 

samenhangend de toekomstige inzet van het kerkje binnen de drie-eenheid, 

hebben we besloten de verbouwingswerkzaamheden door te schuiven tot na 

de opzegging van het gebruik. Daarna kunnen we de aanpassingen aan het 

kerkje doen op basis van de toekomstige inzet van het kerkje.” 

 
 

23 augustus 2020: Start Petitie “Behoud van Kunst in het Kerkje” 

Waarom deze petitie?  

KihK heeft nog steeds geen enkele reactie ontvangen van wethouder Lemmen. Alle 

afspraken met zijn voorganger gemaakt worden genegeerd of geparkeerd.  

Wel bereikt ons het bericht dat wethouder Lemmen in een overleg met leden van het 

zogeheten ‘Kenniscentrum Grave’ laat optekenen (zie notitie ‘Drie-eenheid Velp; 

uitwerking door gemeenteraad van Grave vastgestelde beleidsnota “Stapvoets 

verblijven”.’ van Kenniscentrum Grave gericht aan wethouder Lemmen, dd. 12 

augustus 2020):  

“Complicerende factor in het geheel is de vertrouwensbreuk tussen de gebruiker, het bestuur 

van Kunst in het Kerkje, en de gemeente, de eigenaar van het kerkje. Deze breuk is voorlopig 

gelijmd maar de lijm is anno juli 2020 nog niet uitgehard.” 

 

Een vertrouwensbreuk! Dit is voor het eerst dat KihK hiervan hoort. En dan is deze 

breuk “voorlopig gelijmd maar de lijm is anno juli 2020 nog niet uitgehard”?!  

Feit is, dat KihK sinds de brief van het college dd. 7 juli 2020, taal noch teken van het 

college/wethouder Lemmen heeft vernomen!  
 

 

11 september 2020: Handreiking KihK per brief 

KihK schrijft een brief aan wethouder Lemmen (op 11 september per e-mail 

verzonden en op maandag 14 september 2020 persoonlijk afgegeven aan het 

bestuurssecretariaat met het verzoek deze z.s.m. Wethouder Lemmen ter hand te 

stellen.) In deze brief biedt KihK de heer Lemmen een handreiking: 

 

College van B & W Gemeente Grave 

T.a.v. Dhr. T. H.W.M Lemmen 

Postbus 7 

5360 AA Grave 

Datum: 11 september 2019  

Betreft: Gesprek bestuur Stichting Kunst in het Kerkje  

Cc: e-mail: theo.lemmen@grave.nl   
 

Geachte heer Lemmen,   

Tijdens ons kennismakingsgesprek d.d. 23 juni jl. hebben wij twee afspraken 

gemaakt:  

KihK neemt deel aan de gesprekken met de relevante partijen in het 3 spitsen 

gebied 

mailto:theo.lemmen@grave.nl
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U accepteert onze uitnodiging om nader kennis te maken d.m.v. een 

werkbezoek ter plaatse.  

Daarna werden wij onaangenaam verrast door het besluit van het College van 

B&W om het gebruik van het Vincentiuskerkje door KihK per 1 februari 2021 

te beëindigen.  
 

U kent onze reactie daarop. U zult kennis hebben genomen van ons initiatief 
een petitie te starten die inmiddels door meer dan 1150 mensen is 

ondertekend. Een analyse van deze petitie bevestigt dat KihK wordt 

gewaardeerd en gesteund door niet alleen cultuurmakers en - liefhebbers 

maar ook dat KihK een lokale, regionale en bovenregionale 

aantrekkingskracht heeft. Het aanbieden van de petitie willen wij graag z.s.m. 

na 14 september aan u plaats laten vinden.  

Wij nodigen u uit voor een gesprek zoals hierboven bedoeld.   

U zult begrijpen dat zo’n gesprek alleen zinvol kan zijn als het besluit van het 

College van B&W d.d. 30 juni jl. wordt ingetrokken.  
 

Wij zien uit naar uw positieve reactie en verwelkomen u graag op locatie voor 
een werkbezoek en nadere kennismaking met KihK.  

 

Namens het bestuur KihK 

Frédérique Bijl, voorzitter 
 

(Correctie: de brief is abusievelijk gedateerd op 11 september 2019 vermeld. Dit moet zijn 2020.) 

 

NB: Tot op heden geen enkele (inhoudelijke) reactie van wethouder Lemmen 

ontvangen. 
 

 

14 september 2020: Sluitingsdatum Petitie “Behoud Kunst in het Kerkje” 

Resultaat: bijna 1300 ondertekenaars! 
 

 

15 september 2020: Aankondiging werkbezoek gemeenteraad en wethouder  

KihK ontvangt verzoek per e-mail van adviseur Jakobs:  

”De gemeenteraad wil een werkbezoek brengen aan de drie-eenheid. We 

willen de raadsleden daarvoor ontvangen in het kerkje en hen van daaruit na 

een korte presentatie rondleiden door het gebied.”  

(Dit bezoek was al eerder gepland op verzoek van de gemeenteraad. Door ‘Covid19’ 

evenwel uitgesteld.) Bestuur KihK laat weten dat raadsleden en wethouder op 

maandag 28 september 2020 van harte welkom zijn in het Kerkje; KihK zal alles in 

gereedheid brengen, rekening houdend met Covid19-maatregelen en lopende 

expositie. 
 

 

23 september 2020: Verzoek KihK per e-mail aan wethouder Lemmen 

“A.s. maandag vindt het bezoek van de gemeenteraad aan ‘De 3-spitsen’ plaats. 

Mooi dat dit start bij KihK. Als gastvrouw van de locatie wil het bestuur van 

KihK graag ieder welkom heten en de petitie aan wethouder Lemmen 

overhandigen, nu zowel raad, wethouder als provincie aanwezig zijn. Dit neemt 

slechts 2 minuten in beslag en (zal) geen inbreuk vormen op het bestaande 

programma.” 
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24 september 2020: Antwoord adviseur Jakobs op verzoek KihK (23/09) 

“Jullie verzoek om iedereen welkom te heten en de petitie aan te bieden heb 

ik met wethouder Lemmen besproken. De bijeenkomst aanstaande maandag 

betreft een werkbezoek van de raad. De raadsleden zullen door de wethouder 

welkom worden geheten. Voor de bijeenkomst van de raad maken we gebruik 

van het kerkje, er is geen rol voor Kunst in het Kerkje om de raadsleden 

welkom te heten. Er zal ook geen mogelijkheid worden geboden om de petitie 

aan de wethouder aan te bieden.” 

 

NB: Wethouder Lemmen biedt ook geen alternatieve gelegenheid.  
 

Adviseur Jakobs antwoordt in dezelfde e-mail op ons verzoek om (inhoudelijke) 

reacties op en bevestiging van ontvangst van onze brieven (dd. 17 juli 2020 en 11 

september 2020):  

“Ten aanzien van de ontvangen brieven zullen wij apart reageren. Jullie reactie 

ten aanzien van de opzegging van de huur is mij afgelopen week (sic!) onder 

ogen gekomen. We zullen deze brief en jullie recentere brief apart 

beantwoorden.” 

 

NB: Tot op heden geen enkele (inhoudelijke) reactie van wethouder Lemmen 

ontvangen. 

 
 

28 september 2020: Werkbezoek raadsleden en wethouder Lemmen aan het 

Vincentiuskerkje/3-spitsen gebied: 

Leden van de raad en de wethouder in ‘ons’ Kerkje! Een uitgelezen moment om de 

resultaten van onze petitie ‘Behoud van Kunst in het Kerkje’ te overhandigen.  

KihK was geïnformeerd over de weigering van de wethouder op ons verzoek van een 

week eerder (zie e-mail 23/09/2020). Een weigering is evenwel geen afspraak! 

  

Dat KihK toch besloot dit werkbezoek aan te grijpen is mede gelegen in het feit, dat 

wethouder Lemmen sinds zijn brief van 7 juli jl. (Besluit college 30 juni 2020: 

KihK uit Vincentiuskerkje per 1-2-2021; zonder enige tekst of uitleg!), niet meer van zich 
heeft laten horen.  

Ook heeft hij niet gereageerd op de handreiking gedaan in onze brief van 11 

september jl. Hierin nodigt KihK hem uit z.s.m. in overleg te gaan en werk te maken 

van de (2) afspraken gemaakt in het kennismakingsgesprek van 23 juni jl.  

 

Toen wethouder Lemmen bij zijn entree in het Vincentiuskerkje opnieuw en tot grote 

teleurstelling, weigerde de petitie in ontvangst te nemen, trad voor KihK ‘plan b’ in 

werking.   

KihK heeft keurig gewacht tot wethouder Lemmen zijn welkomstwoord had 

uitgesproken en adviseur Jakobs had verzocht te starten met zijn presentatie.  

Op dat moment heeft KihK de (nood)klok geluid, betrad KihK-voorzitter Bijl het 

podium en vroeg een paar minuten om wethouder Lemmen de petitie (bijna 1300 

handtekeningen!) aan te bieden.  

Voor alle duidelijkheid: de heer Lemmen werd niet “lomp en onbeschoft” aan de kant 

gezet! (Lees zijn beklag in een ingezonden brief in de Arena editie Grave dd. 3 oktober 

2020.)  

Wethouder Lemmen (ver)koos het hazenpad. 
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Waar staan we begin oktober 2020:   
  

o KihK zit nog steeds niet aan tafel om over de toekomst van KihK in het Vincentiuskerkje 

te praten en haar bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ‘De 3-spitsen’;  

o heeft er, ondanks de afspraak met betreffende wethouder, geen verbouwing 

plaatsgevonden; 

o dreigen we letterlijk in de kou te komen zitten door een verouderde, slecht 

functionerende verwarmingsinstallatie;  

o wijzen de uitingen van wethouder Lemmen via de pers gedaan er niet op dat KihK 

tafelgenoot is, laat staan met een open constructieve houding vanuit de wethouder; 

o zijn de uitspraken van wethouder Lemmen onheus en onjuist jegens KihK (nota bene een 

vrijwilligersorganisatie);  

o is er geen samenhang in functies en afstemming gebruikers en bewoners ‘De 3-spitsen’; 

o dreigt ondertussen het gebied te verpauperen (drugs, brand, kamperen en zwerfvuil in de 

tuin van het Vincentiuskerkje); 

o buurtbewoners inmiddels alert; 

o is de toekomst van de herontwikkeling gebied ‘Drie-eenheid’ onzeker (uitgewerkte visie 

ontbreekt en er is geen spoorboekje met wanneer, met wie en hoe, tegen welke kosten 

die uitwerking wel tot stand komt, c.q. gereed is); 

o is het ongefundeerde besluit van het College van B&W dat KihK per 1 februari 2021 geen 

gebruik meer kan maken van het Vincentiuskerkje niet van tafel;  

o heeft KihK financiële schade opgelopen en dreigt verder oplopende schade door 

onduidelijkheid over haar huisvestiging:  

      a. niet kunnen programmeren tijdens geplande verbouwing (3 maanden);  

      b. aangegane verplichtingen na 1 februari 2021 met kunstenaars;  

      c. het niet kunnen aankloppen voor steun bij fondsen, bedrijfsleven en andere sponsoren           

      en subsidieverstrekkers (‘derde geldstroom’). En dan laten wij de tijdsinvestering van de               

      vrijwilligers, de geleden imagoschade, de soms weinig verheffende bejegening (zie  

      uitlatingen wethouder Lemmen in de pers) voor het moment maar even buiten  

      beschouwing.   

 

 

6 oktober 2020: Verzoek om gesprek met burgemeester 

KihK neemt het initiatief voor een gesprek met burgemeester Roolvink. 

Burgemeester reageert positief en zegt toe op korte termijn een (fysieke) afspraak te 

regelen. Deelnemers: burgemeester Roolvink en interim-gemeentesecretaris Hoex 

namens de gemeente Grave; Bijl en Dragstra zullen KihK vertegenwoordigen.  

Doel KihK: kou uit de lucht halen, tot afspraken komen voor een constructief overleg 

in de nabije toekomst en veiligheid bieden voor onderdak van KihK in het 
Vincentiuskerkje.  

  

KihK hoopt en verwacht dat in het overleg met burgemeester Roolvink en 

gemeentesecretaris Hoex op 15 oktober 2020 uitzicht wordt geboden op een 

spoedige en passende oplossing van het gerezen geschil. 

 

15 oktober 2020: Gesprek met burgemeester in aanwezigheid van 

gemeentesecretaris Hoex. Van de kant van KihK-bestuur: Frédérique Bijl en Harrie 

Dragstra. 

Burgemeester meldt dat wethouder Lemmen zich zeer beledigd voelt door het 

optreden van het bestuur KihK tijdens het raadsbezoek aan het Vincentiuskerkje.  
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Het bestuur van KihK geeft op zijn beurt aan dat het zich behoorlijk in de kou voelt 

staan door de handelwijze van wethouder Lemmen en het college: een brief met een 

niet gemotiveerd besluit (dd. 7 juli 2020), geen enkele reactie op brieven en 

handreiking per brief dd. 11 september 2020. In de kou voelen staan, ook omdat 

wethouder Lemmen tot nu toe weigert de petitie in ontvangst te nemen en daarmee 

1300 ondertekenaars dreigt te schofferen.  

Wethouder Lemmen communiceert enkel via de pers. Pas als hij via de pers (3 

oktober 2020, Arena) ‘op de man gaat spelen’ reageert een lid van het bestuur per 

ingezonden brief. 

 

 

Uitkomst van het overleg: burgemeester Roolvink zal wethouder Lemmen meedelen 

dat KihK voorstelt:  
 

- zo spoedig mogelijk om de tafel; de ‘strijdbijl’ wordt begraven; 

- vertrekpunt gesprek: de (2) afspraken gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek dd.   

  23 juni 2020; 

- met als gezamenlijk doel: bijdragen aan een positieve ontwikkeling van gebied ‘De 3-  

  Spitsen’. 
 

Burgemeester zegt toe z.s.m. het bestuur van KihK het gesprek met wethouder 

Lemmen terug te koppelen.   

 

 

 

21 oktober 2020: Reactie burgemeester  

Burgemeester laat via gemeentesecretaris (in telefoongesprek) weten, dat  

“Wethouder Lemmen én het college zich gebruuskeerd en respectloos behandeld 

voelen door het optreden van het bestuur van KihK en een excuus per brief eisen. 

Dat is een hobbel die genomen moet worden, waarna er niets in de weg staat om 

spoedig een open inhoudelijk gesprek te voeren met KihK.” 

 

Op de vraag van KihK of er van de zijde van de wethouder/college ook een gebaar 

kan worden verwacht om de door KihK ervaren bruuskeringen weg te nemen 

(wethouder en college komen afspraken niet na, er wordt na de brief van 7 juli jl. taal 

nog teken van college/wethouder ontvangen, er wordt niet gereageerd op 

handreiking), was het antwoord negatief.   

 

Bestuur KihK is – gegeven het verloop van het gesprek dd. 15 oktober 2020 - verrast 

door deze uitkomst. College, in het bijzonder wethouder Lemmen, is, zo blijkt, 

beledigd door een actie van ‘ongehoorzaamheid’, geïnitieerd, omdat  

• KihK van wethouder Lemmen na zijn brief van 7 juli jl. (met niet-gemotiveerde 

collegebesluit dd. 30 juni: KihK uit de Vincentiuskerk per 1 februari 2021) taal 

noch teken heeft vernomen, ondanks meerdere verzoeken en een ambtelijke 

toezegging (24 september jl.) daartoe; 

• wethouder Lemmen weigert om de petitie (bijna 1300 ondertekenaars) in 

ontvangst te nemen.  
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25 oktober 2020: Extra bestuursvergadering KihK 

Hoewel bestuur KihK van mening is dat: 

• de handelwijze van het college, in het bijzonder die van wethouder Lemmen, veel 

te wensen over laat, 

• de reactie van het college op een actie van ‘ongehoorzaamheid’ 

buitenproportioneel is,   

• er geen wederkerigheid blijkt uit de bejegening van KihK door wethouder en het 

college van B&W, het vertrouwen in het college van B&W ver weg is, en de hoop 

op de start van constructieve gesprekken uiterst gering is,  

‘springt het bestuur over haar eigen schaduw heen’ en besluit tot het sturen van een 

brief aan het college van B&W, in de verwachting daarmee de kou uit de lucht te 

nemen en het beloofde open en inhoudelijke gesprek te bespoedigen.  

   

 

26 oktober 2020: Brief bestuur KihK aan college   
 

College van B & W Gemeente Grave 

Postbus 7 

5360 AA Grave  

Datum: 26 oktober 2020   

Betreft: aanbieding petitie 
 

Geachte College van B & W Gemeente Grave,   

Op 28 oktober jl. had het bestuur van Kunst in het Kerkje initiatief genomen 

om de petitie ‘Behoud van Kunst in het Kerkje’ aan te bieden aan wethouder 

Lemmen tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan de 3 spitsen te 

Velp. Dit initiatief heeft helaas bij de wethouder en het College van B & W een 

onbedoeld effect tot gevolg gehad. Wij betreuren het dat gevoelens van 

bruuskeren en gebrek aan respect zijn gerezen. Dat is nimmer onze bedoeling 

geweest.  

 

Namens het bestuur KihK,   

Frédérique Bijl, voorzitter 
 

(Correctie: in de brief is abusievelijk als de datum van aanbieding petitie 28 oktober jl. vermeld. Dit 

moet zijn 28 september jl.) 

 

 

3 november 2020: KihK ontvangt per e-mail een uitnodiging voor een gesprek 

           met wethouder Lemmen.  
Projectleider 3-Spitsen/adviseur Roger Jakobs zal hier ook bij aansluiten. Van de zijde 

van KihK-bestuur zullen Frédérique Bijl (voorzitter) en Harrie Dragstra deelnemen.  

 
 

12 november 2020: Gesprek met wethouder Lemmen   

(16:00 uur gemeentehuis Grave)  

Het door KihK gemaakte verslag van deze bijeenkomst is per brief dd. 15 november 

2020 verzonden aan het college van B&W, t.a.v. de heer Lemmen en aan de 

raadsleden. 
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15 november 2020: Brief bestuur KihK aan College B&W  

College van B & W Gemeente Grave 

T.a.v. Dhr. T. H.W.M Lemmen 

Postbus 7 

5360 AA Grave 

Per e-mail verzonden:  

bestuurssecretariaat@grave.nl 

Datum: 15 november 2020 

Betreft: bestuurlijk overleg Lemmen - Stichting Kunst in het Kerkje  

cc e-mail: Griffier Desiree.Thissen@grave.nl   

 

Geacht College,   
 

Graag informeren wij u over het volgende. 

Op 12 november jl. heeft het bestuur van Stichting Kunst in het Kerkje (KihK) 

een gesprek gehad met wethouder Lemmen. Alvorens het ambtelijk op te 

stellen gespreksverslag beschikbaar wordt gesteld en wij niet weten of en zo ja 

hoe college en raad geïnformeerd worden over de stand van zaken 

Vincentiuskerkje – KihK, informeren wij u over de aanleiding, het verloop en 

resultaat van dat overleg. 
 

Doel van het gesprek was om in openheid de toekomst van KihK in het 

Vincentiuskerkje te bespreken. Deze opening was mogelijk na een gesprek met 

de burgemeester, ondersteund door de gemeentesecretaris, aan wie KihK 

advies had gevraagd over het doorbreken van de impasse wethouder Lemmen 

en KihK.  Die impasse bereikte haar hoogtepunt nadat KihK de wethouder de 

petitie “KihK luidt de noodklok” aan had willen bieden tijdens het werkbezoek 

van de raad aan de 3 spitsen. Deze daad had een averechts effect en is ons niet 

in dank afgenomen door de wethouder en maakte dialoog met ons voor de 

wethouder onmogelijk. Het gesprek met de burgemeester resulteerde in de 

eis van het college om schriftelijke excuses van KihK. Op 26 oktober schrijft 

KihK aan het college: “Dit initiatief heeft helaas bij de wethouder en het 

College van B & W een onbedoeld effect tot gevolg gehad. Wij betreuren het 

dat gevoelens van bruuskeren en gebrek aan respect zijn gerezen. Dat is 

nimmer onze bedoeling geweest.” 
 

In de eerste minuten van het bestuurlijk overleg op 12 november heet de 

wethouder welkom, vermeld ontvangst van onze brief en vraagt “Hebben jullie 

daar nog wat aan toe te voegen?” Als KihK antwoordt dat wij geen behoefte 

hebben om de brief nader toe te lichten meldt wethouder Lemmen ons het 

volgende: “Niet voldoende, de brief is te dun en biedt onvoldoende excuses. Als jullie 

verder niets toe te voegen hebben is het gesprek beëindigd.”  
 

KihK schetst de weg vanaf kennismaking wethouder – KihK d.d. 23 juni tot aan 

de petitieoverhandiging op 28 september: wethouder Lemmen komt afspraken 

niet na, heeft op geen enkele schriftelijke reactie en handreikingen van KihK 

gereageerd en ook ambtelijke toezeggingen “we gaan separaat reageren op 

…etc. worden niet nagekomen. Dit compleet negeren van KihK was aanleiding 

voor de start van de petitie “KihK luidt de noodklok” (bijna 1300 

ondertekenaars). KihK vraagt de wethouder naar zijn motieven om niet te 

mailto:bestuurssecretariaat@grave.nl
mailto:Desiree.Thissen@grave.nl


 
 Stichting Kunst in het Kerkje                                       Feitenrelaas “KihK luidt de Noodklok”/311220/fb-hd  

 
20 

reageren en of een vorm van spijtbetuiging naar KihK gepast zou zijn. 

Wethouder Lemmen: “Er past mij geen excuses.’ 
 

KihK probeert nog een opening te creëren door de wethouder te vragen naar 

zijn plannen voor het gebied en het Vincentiuskerkje en waarom hij zwaar 

focust op 1 handeling te weten de petitieoverhandiging.  Het antwoord blijft 

uit. Ook geeft hij aan dat vanaf de kennismaking hij geen ruimte ervaart bij 
KihK en “dat hij hier geen zin in heeft”. KihK appelleert aan de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van beide partijen en dat “geen zin hebben hoort bij 

hobby’s” en vraagt naar wat hij daadwerkelijk wil in het kerkje en het 3 spitsen 

gebied.  Antwoord blijft uit.  

 

KihK wijst erop dat zij die verantwoordelijkheid serieus neemt; daarom heeft 

KihK eerder ook gesprek met Burgemeester Roolvink geïnitieerd (15 oktober 

2020) om zorgen kenbaar te maken en advies in te winnen hoe de zaak weer 

vlot te trekken.  
 

Als KihK constateert dat wethouder enkel communiceert via de pers blijkt dat 
hij met name gepikeerd is vanwege een ingezonden brief van raadslid J. van 

Geest (oppositie) in de Gelderlander. Hij verwijt KihK “daar slecht in te 

hebben gestuurd...”(sic!).  

KihK maakt wethouder Lemmen erop attent dat in dit bestuurlijk overleg hij 

van doen heeft met het bestuur van KihK, een 100% vrijwilligersorganisatie en 

niet met een politieke partij uit de oppositie!  
 

Na diverse stiltes vraagt KihK of het overleg is afgelopen. De wethouder, 

initiatiefnemer van het overleg, antwoord: “Ik heb niks meer te zeggen.” De 

bijeenkomst is ten einde.  
 

KihK informeert per ommegaande telefonisch de burgemeester. De 

burgemeester geeft aan het te bespreken op dinsdag 17 november aanstaande 

in het college.  

 

Wij hebben gemeend u te informeren over deze gang van zaken omdat: 

o bovenstaande symptomatisch is voor het handelen van wethouder naar 

KihK; 

o het niet beargumenteerde collegebesluit dat KihK per 1 februari 2021 het 

pand moet verlaten nog steeds van kracht is;  

o er, ondanks ons herhaald verzoek, nooit met KihK inhoudelijk over 
toekomst is gesproken; 

o bij de overdracht van wethouder Peeters naar Lemmen de bestaande 

afspraken (o.a. verbouwing, gebruikersovereenkomst) volledig en niet 

beargumenteerd teniet zijn gedaan;  

o KihK, een vrijwilligersorganisatie die bijna 45 jaar kunst en cultuur voorziet 

in Grave en omstreken, zich voor een onmogelijke taak geplaatst ziet de 

handelwijze van het gemeentebestuur uit te leggen aan gedupeerde 

kunstenaars en musici, vrijwilligers, vrienden en sympathisanten;    

o KihK ten diepste betreurt dat zij vanaf februari 2021 in deze kunst- en 

cultuurbehoefte niet meer kan voorzien en haar rentmeesterschap niet 

kan voortzetten vanuit het Vincentiuskerkje. 
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Tenzij…. 

KihK stond, staat en blijft open staan voor een inhoudelijk gesprek.  
 

Het bestuur KihK  

  (Ondertekend door secretaris bestuur) 

Stichting Kunst in het Kerkje/ Postadres: Jan Hondongpark 8/ 5361 JD Grave 

  
 

20 november 2012:  KihK ontvangt Gespreksnotitie van R. Jakobs 

Per e-mail ontvangt KihK het verslag van het gesprek van 12 november jl. met 

wethouder Lemmen van de hand van Roger Jakobs (projectleider ‘de 3- Spitsen’):  

 

Gespreksnotitie  
Kenmerk:  

Onderwerp: Drie-eenheid – Kunst in het kerkje  

Datum gesprek: 12 november 2020  

Locatie: Gemeentehuis Grave  

Aanwezig:  

Naam     Organisatie   AFK  

Frederique Bijl   Kunst in het kerkje  FB  

Harry Dragstra   Kunst in het kerkje  HD  

Theo Lemmen   Gemeente Grave  TL  

Roger Jakobs    Gemeente Grave  RJ  

Afschrift aan: Aanwezigen  
 

TL vraagt of FB/HD nog iets hebben te melden naar aanleiding van het voorval 

op 28 september tijdens de raadsbijeenkomst. FB geeft aan dat door Kunst in 

het kerkje (Kihk) al een brief is verstuurd naar het college van B&W. TL vraagt 

of zij daar nog iets aan toe te voegen hebben. Het college vindt de ontvangen 

brief te mager, er wordt niet uitdrukkelijk over excuses gesproken. FB geeft 

aan dat zij niets aan de brief van 26 oktober hebben toe te voegen. TL herhaalt 

nogmaals dat het college de brief te mager vindt, het college wil een 

duidelijker excuus ontvangen. HD geeft aan dat Kihk ook graag een excuus van 

het college wenst te ontvangen. Kihk heeft op de eerder door haar verzonden 

brieven (juli en september) geen reactie ontvangen. In september is ambtelijk 

aangegeven dat de reactie zou komen. Tot op heden is geen reactie ontvangen. 

De wethouder communiceert klaarblijkelijk liever via de pers. Het uitblijven 

van reactie en communicatie via de pers vraagt om een excuus en zorgt 

ervoor dat mensen zich burgerlijk ongehoorzaam gedragen. TL meldt dat Kihk 

de eerste stap naar de pers heeft gezet. Op basis van informatie via 

raadsinformatie systeem is een bericht in de Gelderlander gekomen. Daarbij 

komt dat de burgerlijke ongehoorzaamheid in dit geval ontoelaatbaar is. Tot 

tweemaal toe is door TL aangegeven dat de raadsinformatie avond, een 

besloten bijeenkomst, niet het aangewezen moment is om een petitie aan te 

bieden. Toch heeft Kihk ervoor gekozen hieraan geen gehoor te geven en 

alsnog de petitie aan te willen bieden. Dit is ontoelaatbaar. HD vraagt wat er is 

gebeurd na het gesprek van 23 juni jl. waarbij twee afspraken zijn gemaakt: − Er 

wordt een stuurgroep gepland met participatie van KihK. − De wethouder 

komt langs voor een kennismaking met het bestuur en de activiteiten van Kihk. 

FB: er is in het gesprek met geen woord gerept over een opzegging van het 
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gebruik van het kerkje, het is voor ons onduidelijk wat er is gebeurd. TL geeft 

aan dat doordat Kihk direct naar de pers is gestapt en er van alles naar buiten 

is gekomen, mede door ingestuurde brieven van Jacques van Leest, het voorval 

in het kerkje, etc. de verhouding niet goed gedaan heeft. De gemeente heeft de 

pers niet opgezocht. Ons eerste gesprek had al een onaangename start, dit is 

door alle voorvallen niet beter geworden. De gemeente is geen excuus 

verschuldigd op het uitblijven van een reactie op de brieven. FB geeft aan dat 

dit bestuurlijk onder de maat is, er is sprake van onbehoorlijk bestuur. We 

zullen per 1 februari 2021 het kerkje niet verlaten. Er zijn te veel vraagtekens 

bij Kihk over de samenwerking en hoe tot iets is te komen. In gesprek waarbij 

de gemeentesecretaris aanwezig was is aangegeven dat een brief voldoende is 

om verder te kunnen. Dit blijkt nu onvoldoende. FB is hoogst verbaasd over de 

gehele gang van zaken. De wethouder wil blijkbaar geen hand in eigen boezem 

steken. Als de gemeente de opzegging van het gebruik voortzet, dan zien we 

elkaar in de rechtszaal.  

 

 

22 november 2020:  KihK antwoordt op e-mail van de heer Jakobs (dd. 20 

november jl.) 
 

  Beste Roger, 

Jouw gespreksnotitie van het gesprek met wethouder Lemmen en het bestuur 

van KihK dd. 12 november hebben wij in goede orde ontvangen. In combinatie 

met ons verslag dat ik als bijlage bijvoeg en verzonden is aan het College van 

B&W dd. 15-11-2020 is het beeld van dat gesprek compleet. 

Frédérique Bijl 

voorzitter KihK 

06 51737690  

voorzitter@kunstinhetkerkje.nl   

 

 

 

15 december 2020: Raadsvergadering; wethouder Lemmen deelt raadsleden mee  

dat hij een brief betreffende een beheerstichting heeft gestuurd naar Kunst in het 

Kerkje. 

 

 

 
19 december 2020: brief burgemeester Roolvink 

KihK ontvangt op 19 december per gewone post een brief van burgemeester 

Roolvink, gedagtekend 7 december 2020. Onderwerp: “Gebruik Vincentiuskerkje”. 

Blijkbaar in reactie op onze brieven dd. 17 juli 2020, 11 september 2020 en 15 

november 2020 (verslag van ontmoering met wethouder Lemmen, tot stand gekomen 

na bemiddeling (op verzoek van bestuur KihK) van burgemeester Roolvink. 

In deze brief van Roolvink wordt voorts melding gemaakt van een in te stellen 

‘onafhankelijke beheercommissie’, die zich gaat bezig houden met “de invulling en 

programmering van de Vincentiuskerk”. Zodra de samenstelling van de 

beheercommissie bekend is zal KihK daarover worden geïnformeerd … 

 

 

mailto:voorzitter@kunstinhetkerkje.nl
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19 december 2020: Reactie bestuur KihK op brief burgemeester Roolvink 
  

Gemeente Grave 

T.a.v. de burgemeester 

Dhr. A.M.H. Roolvink 

Postbus 7  

5360 AA Grave 
 

Betreft Uw kenmerk: D20/246055-Z/19/240920 

Datum: 19 december 2020.  
 

Geachte heer Roolvink, 
 

In antwoord op uw schrijven dd. 7 december 2020 (verzonden op 18 

december 2020) het volgende: 

 

Het bestuur KihK betreurt het collegebesluit dd. 30 juni jl. in hoge mate, maar 

is vooral verbijsterd over de handelwijze van het college en de 

verantwoordelijke wethouder. Uw college is ongetwijfeld bevoegd een 

dergelijk besluit te nemen. Daar lopen we ook niet tegen te hoop. We leven 

in een democratische rechtstaat, maar bovenal, en daar zult u als 

burgemeester ook garant voor willen staan, in een beschaafd land, een land 

waarin we op een humane en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan en 

waarin overheden geacht worden zich te houden aan een algemene set 

geschreven en ongeschreven spelregels. Deze spelregels worden de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur genoemd. Voorbeelden: het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en 

het beginsel van fair play. 

 

Het bestuur van KihK heeft in reactie op uw brief dd.7 juli jl. aangegeven 

verbijsterd te zijn over het feit dat u niet de moeite neemt uw besluit 

fatsoenlijk te motiveren. Temeer daar wij op 23 juni jl. (jawel, een week, 

voordat u uw besluit neemt!) door wethouder Lemmen zijn uitgenodigd te 

participeren in een door hem in te stellen stuurgroep (KihK heeft daar positief 

op gereageerd; thema meervoudig gebruik Vincentiuskerkje) en hij onze 

uitnodiging accepteerde om op locatie nader kennis te komen maken (nog 

voor het zomerreces, zo gaf hij aan).  

 

Kunt u enig begrip opbrengen voor onze reactie “geen gehoor te geven aan...” 

op een dergelijke, voor ons onverhoedse en dan ook nog eens niet 

gemotiveerd, maar zeer ingrijpend besluit van het college?  
 

En ja, wij hebben wethouder Lemmen op 11 september per brief uitgenodigd 

(niet zoals u schrijft op 14 september) tot een overleg op basis van de 

afspraken gemaakt in het kennismakingsgesprek van 23 juni jl. 

 

En ja, burgemeester, wij zijn vreselijk ongehoorzaam geweest door toch de 

petitie te willen aanbieden aan de verantwoordelijk wethouder, die via zijn 

projectleider had aangegeven daar geen ruimte voor te willen bieden bij 

gelegenheid van het raadsbezoek aan het Kerkje op 28 september jl.  
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We verdienen blijkbaar een flink pak voor de broek. De brief met excuus 

voor de effecten van onze actie was in ieder geval onvoldoende voor u en uw 

mede-collegeleden. 

Maar, burgemeester, hoe dan als burger te handelen in een situatie waarin de 

betreffende wethouder zich verschuilt en niet reageert (geen enkele reactie!) 

op vragen of handreikingen van onze zijde? Een wethouder die ons verrast 

met uitspraken in de media die in flagrante tegenspraak zijn met de waarheid. 

Voorbeeld: “Bestuur KihK claimt alleenrecht Kerkje.” Wethouder Lemmen 

weet vanuit het kennismakingsgesprek dat dat niet klopt!  

U, burgemeester, weet dat al veel langer.  

En dan hebben wij inmiddels echt achter ons gelaten opmerkingen van 

bestuurder Lemmen als: ”Ik heb geen boodschap aan afspraken gemaakt met 

of toezeggingen gedaan door voorgangers.” En “Staat niet op papier. Kan ik 

niks mee.” (Kennismakingsgesprek 23 juni jl.) Echte sfeermakers, kunnen wij u 

vertellen. 

 

En dan, om de zaken scherp en duidelijk te houden: wij hebben op 12 

november op zijn uitnodiging met wethouder Lemmen gesproken, nadat u, 

burgemeester, op verzoek van het bestuur van KihK had bemiddeld! En om 

dan te horen te krijgen dat het schriftelijk excuus “te dun” zou zijn. (Ondanks 

het feit dat uw gemeentesecretaris het een goede boodschap vond). 

 

Jazeker, burgemeester, wij betreuren het zeer dat wij ons rentmeesterschap 

niet langer voort kunnen zetten vanuit het Vincentiuskerkje. Het was 

burgemeester Roolvink, die dat zo treffend heeft verwoord tijdens zijn 

toespraak op 25 mei 2017 bij de opening van het Jubileumprogramma 40 jaar 

KihK: ... KihK zich géén zorgen hoeft te maken over zijn toekomst en 
huisvesting in het Vincentiuskerkje. Iedereen is blij, dat KihK in het 

Vincentiuskerkje kunst en cultuur aanbiedt, het religieus erfgoed op deze wijze 

toegankelijk houdt voor bezoekers en door het gebruik het pand in goede 

conditie houdt... 

 

U vindt dat zelf blijkbaar ook nog steeds. Anders kunnen wij de laatste alinea 

in uw brief niet duiden. Vanaf februari is er een beheercommissie actief met 

de invulling/programmering van het Kerkje. En u informeert ons daarover, 

nadat u ons uit het Kerkje hebt gezet. (Dat besluit zo geeft u immers aan, gaat 

niet van tafel.) Zo nodig via de juridische weg. Logisch allemaal, bovenal 

getuigend van bestuurlijk de rug recht houden. 

 

Burgemeester, het Kerkje is al enige tijd leeg. Een afgeblazen verbouwing en 

Corona zijn de grootste boosdoeners. Wat er nog in het Kerkje staat (stoelen 

en een paar tafels) is te gebruiken door uw beheercommissie. In het keukentje 

staan wat kopjes en glazen. Er staat een koffieapparaat, een waterkoker en 

zelfs nog een pak gemalen koffie. Mogelijk dat de wijn op is. Net als de 

verwarmingsinstallatie waardoor de 10e eeuwse muur zichtbaar verschimmelt. 

Het Vincentiuskerkje, KihK en bovenal alle kunst- en cultuurliefhebbers, 

bezoekers, 1300 petitieondertekenaars staan dankzij u in de kou.  

Met deze nalatenschap kan uw beheercommissie aan de slag. Dat heet ‘een 

vliegende start’! 
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In de verwachting u voldoende te hebben geantwoord en tot nader overleg 

steeds bereid, 
 

namens het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Stichting Kunst in het 

Kerkje, 
 

Frédérique Bijl      Harrie Dragstra 

voorzitter       bestuurslid 

  

 

 

 

28 december 2020: Bestuur KihK stuurt brief aan wethouder Lemmen; 

onderwerp: aanbieden petitie 
 

Gemeente Grave 

T.a.v. wethouder 

Dhr. T.H.W.M. Lemmen 

Postbus 7 

5360 AA Grave 
 

Betreft: aanbieding petitie ‘Behoud Kunst In het Kerkje’ 

Datum: 28 december 2020 

 

Geachte heer Lemmen, 
 

Zoals bekend heeft het bestuur van de vrijwilligersorganisatie stichting Kunst 

in het Kerkje (KihK), mede in reactie op het onverhoedse besluit van het 

college van B&W van de gemeente Grave van 30 juni jl., besloten tot het 

starten van een petitie “Behoud Kunst In het Kerkje”. 

Het resultaat van deze op 23 augustus 2020 gestarte en 14 september 2020 

gesloten petitie: bijna 1300 ondertekenaars! Nadere beschouwing van de 

resultaten toont aan dat KihK, door de unieke combinatie van kunst, cultuur 

en erfgoed, kan bogen op een bovenregionale aantrekkingskracht. U zult 

begrijpen dat wij, een vrijwilligersorganisatie -ruim 43 jaar geleden ontstaan uit 

een initiatief van de gemeente Grave- trots zijn op de uitkomsten van deze 

petitie. 
 

Het is u niet ontgaan, dat wij deze resultaten graag met u willen delen. Wij 

verzoeken u dan ook beleefd, verantwoordelijk wethouder, ons, (een delegatie 

van) het bestuur van KihK, eerdaags te willen ontvangen en de gelegenheid te 

bieden u de petitie aan te bieden. U zou niet alleen de initiatiefnemer, maar 

bovenal de vele ondertekenaars van de petitie een dienst bewijzen.  

In afwachting van uw hopelijk positieve reactie.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

namens het bestuur van de vrijwilligersorganisatie stichting Kunst in het 

Kerkje, 
 

Harrie Dragstra,     i/o Jet De Jong-Mertens, 

Bestuurslid       Secretaris  


