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Geachte mevrouw Jacobs, 

Uw schrijven van 21 juli jl., zowel gericht aan de raad als het college, hebben wij 

geïnterpreteerd als een hernieuwd pleidooi om het recente raadsbesluit met betrekking 

tot de sloop van het schoolgebouw Walewyc te heroverwegen en alsnog over te gaan tot 

het leveren van een financiële bijdrage t.b.v. het behoud van het baksteenmozaïek 
Walewyc (hierna te noemen baksteenmozaïek).  

Daarnaast stelt u dat: ‘Afgezien van het grote verlies dat hiermee wordt geleden, zijn er 

andere implicaties aan uw besluit verbonden’ en schetst u een mogelijk andere juridische 

implicatie: ‘indien u volhardt in uw besluit dan dient u 65.000 euro aan genoemde 

erfgenaam  uit te keren’.       

Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat er geen gemeentelijke financiële 

middelen beschikbaar zullen worden gesteld t.b.v. het behoud van het baksteenmozaïek  

en het gebouw vrijgeven wordt voor sloop. Dit betekent dat wij gehouden zijn tot het 

uitvoeren van het bovengenoemde raadsbesluit. Ook met betrekking tot uw tweede 

implicatie zijn wij het niet met u eens. Wij zijn van mening dat er hier geen sprake is van 

een ‘onrechtmatige daad’ of van ‘misbruik van eigendomsrecht’ die een schadeloos-

stelling t.b.v. de erven van de kunstenaar B. Hendriks rechtvaardigt. De jurisprudentie is 

daar in onze ogen vrij helder over. 

 

Bovenstaande betekent dat wij aanstonds, overeenkomstig contractuele verplichtingen, 

zullen overgegaan tot levering van het schoolgebouw Walewyc aan de nieuwe eigenaren 

en dat de notariële transporten daartoe in week 31 zullen plaatsvinden. Wij zullen de 

nieuwe eigenaren, via ontwikkelaar Van Wijnen, op de hoogte stellen van uw hernieuwde 

pleidooi en ons standpunt. Wellicht dat u rechtstreeks met hen kunt komen tot het 

maken van afspraken m.b.t. de uitneming van het baksteenmozaïek voorafgaand aan de 

sloop.   

 

Voorts delen wij u mede dat wij het Monumentenhuis Brabant B.V. de opdracht hebben 

gegeven tot het maken van een documentatie van het baksteenmozaïek in haar 

omgeving. Zodra deze is afgerond zullen wij u een exemplaar doen toekomen. 
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Tot slot zullen wij, op uw nadrukkelijke verzoek, een kopie van deze brief per email 

zenden aan de heer drs. Norman Vervat, lid van de WMK (vervat2000@yahoo.com).    

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben bericht.  

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris, 

 

 

 

J.H. Lagendijk 

de burgemeester, 

 

 

 

drs. A.M.P. Kleijngeld 

 

 

Bijlage(n): 
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