
 

 

 

Geachte College van B&W van Weert, 

 

Op 21 maart 2016 hebben we met alle belanghebbende, inclusief wethouder van Eersel van de 

gemeente Weert een rondetafelgesprek gehad over de toekomst van het totale Hieronymus complex 

(Franciscus Huis, Zorgcentrum Hieronymus en Paterskerk) aan de Biest 43. We hebben daarbij 

afgesproken dat we rond de zomer van 2016 hier een vervolg aan zouden geven. Tot een afspraak 

hiertoe is het om moverende redenen helaas niet meer niet gekomen.  

 

Onlangs hebben wij een gesprek gehad met Edwin Delsing, voorzitter Raad van Bestuur van Stichting 

Land van Horne. In dat gesprek is ons verteld dat Land van Horne Zorgcentrum Hieronymus in 2019 

sluit en de bewoners gaan verhuizen naar Zorgcentrum Sint Martinus. Wellicht worden tot medio 

2021 delen van zorgcentrum Hieronymus nog gebruikt als wissellocatie voor andere bewoners.  

 

Ook is ons medegedeeld dat Stichting Paterskerk de Biest m.i.v. 2019 moet gaan bijdragen in de 

verwarmingskosten. Tot op heden werd dit gesponsord omdat bewoners gebruiken maken van kerk 

en kapel. Dat gaat nogal wat beteken voor onze stichting. 

 

· Extra kosten i.v.m. verwarming € 22.000,- per jaar m.i.v. 1 januari 2019 

· Wegvallen jaarlijkse donatie € 7.000,- door Stichting Land van Horne m.i.v. 2019 

· Mogelijk wegvallen jaarlijkse gebruikersvergoedingen € 12.650,- Franciscanen + Zusters 

 

Stichting Paterskerk de Biest stelt zich ten doel het restaureren en in stand houden van de uit 1461 

stammende rijksmonument de Minderbroederskerk (dynastieke grafkerk van de graven van Horne) 

op de Biest 43 te Weert. De kerk speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad Weert, de 

erfgoedvisie en de golden Mile. 

 

Er is van 1998 t/m 2015 voor ruim € 1.000.000,- gerestaureerd aan de Paterskerk. De verwachting 

voor de toekomst is dat er jaarlijks ca. € 50.000,- nodig is voor onderhoud en restauratie aan de 

Paterskerk. Ook moeten er nu op korte termijn aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie gedaan 

worden. Daarnaast kampt de stichting met tegenvallende opbrengsten vanuit de exploitatie vanwege 

meer concurrentie. (Fatima Huis, Franciscus Huis, Crematorium Weerterland, loslaten trouwlocaties. 

Maar ook het toekomstige gebruik van HQ theater en Lichtenberg). 

 

Graag gaan we met u en overige belanghebbenden in gesprek over de toekomst van het gehele 

complex. Daarnaast willen we graag dat de gemeente Weert vanaf 2019 een structurele bijdrage 

gaat leveren voor de restauratie van dit rijksmonument omdat door het wegvallen van een belangrijk 

deel van onze inkomsten de restauratie niet langer meer mogelijk is. U begrijpt de nood is hoog! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Paterskerk de Biest 

 

 

 

Hans Houtman 

Voorzitter 
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