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                                                                                                                            Zutphen, 13 april 2021 
 
Geacht college, 

 
 

Hierbij nemen wij de vrijheid te reageren op de ontwikkelingen rond het plan Klein Vaticaan, in het 
bijzonder over de aanvraag van het parochiebestuur voor de nieuwbouw van het facilitair centrum 
Nieuwstadskerk (parochiehuis).  
 
Wij hebben via Overheid.nl het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gelezen over de 
ingediende aanvraag. Wij betreuren ten zeerste dat de Rijksdienst in een zo laat stadium bij de 
planontwikkeling betrokken is geweest. 
 
Heemschut Gelderland stelt zich op het standpunt dat de visie rond het Klein Vaticaan die, zoals de 
brief van de RCE vermeld bij deze dienst NIET bekend is, eerst in de Gemeenteraad wordt 
behandeld alvorens er verdere stappen worden gezet rond dit bouwplan.  
 
Onze commissie stelt net als de Rijksdienst grote vraagtekens bij het nieuwbouwplan. Volgens de 
Rijksdienst is er geen sprake van een heldere analyse en waardering van de huidige structuur en 
sluit het plan onder meer qua korrelgrootte , gevel oriëntering en – indeling en kapvormen niet aan 
op het bestaande ruimtelijk karakter. Zij adviseert NEGATIEF. 

 
U begrijpt dat wij door de inhoud van dit advies uitermate bezorgd zijn over zowel het proces rond 
het bouwplan, alsmede de bredere visie rond het Klein Vaticaan. Een analyse van de aanwezige 
waarden en karakteristieken en een verkenning van andere mogelijkheden is van groot belang voor 
behoud van de bestaande structuur en de eventuele versterking daar van. In dat kader wijzen we u 
ook op de andere panden waar het R.K. kerkbestuur over beschikt. Deze panden zijn om de hoek 
gelegen en mogelijk ook prima geschikt te maken worden voor de gewenste parochiehuis functie. 
 
Het Hubertusplein wordt thans als parkeer terrein wordt gebruikt. U constateert in de concept visie 
Klein Vaticaan naar onze mening terecht dat dit kan worden verbeterd en er meer een verbinding 
met het vestinggebied rond de Spaanse poort moet worden gezocht. Dat kan door het plein meer 
een parkfunctie te geven, een groene oase in een verder  hoge bebouwingsdichtheid. 
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Wij vragen U negatief te besluiten op het bouwplan en in goed overleg met alle betrokkenen tot 
een acceptabele oplossing te komen, die recht doen aan deze prachtige historische plek. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
 
Voorzitter Heemschut Gelderland 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 


