
 
 
PREMIUM 
Ontmoetingscentrum DePetrus vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Vught. © 
Marc Bolsius 

 
Ontmoetingscentrum DePetrus 
belangrijk voor Vught en dat mag 
geld kosten; subsidie tot 2036 
verlengd 
VUGHT - Iedereen is het erover eens: DePetrus is een van de parels 
van Vught. Financieel gezien blijft het ontmoetingscentrum in de 
voormalige Petruskerk wel een lastige kluif. Om het voortbestaan niet 
in gevaar te brengen, verleent de gemeente tot 2036 een bijdrage van 
ruim 138.000 euro.  
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In de voormalige rijksmonumentale kerk - midden in het centrum van Vught 
- zijn de bibliotheek, het Vughts Museum, Anders Bezig Zijn Vught, de 
Wereldwinkel en Welzijn Vught gevestigd.  

De gemeenteraad was het er donderdag unaniem over eens dat DePetrus 
een van de ‘parels’ van Vught is. Dus stemde zij in met het verlenen van 
jaarlijkse exploitatiebijdrage tot augustus 2036 van 138.710 euro. Een 
sociaal, culturele parel die behouden moet blijven en geld mag kosten”, 
schetste Dani Smith van de SP donderdagavond tijdens de gemeenteraad. 
,,Maar we willen wel goed de uitgaven en inkomsten van ‘BV’ blijven 
monitoren die aan DePetrus verbonden is.” 

Blanco cheque  
Smith doelde op DePetrusBV, in handen van zeven vermogende Vughtse 
ondernemers die in 2011 hun nek uitstaken en de rijksmonumentale 
Petruskerk redden van sloop. Niet zonder risico’s toverden zij het 
kerkgebouw om tot het huidige, culturele ontmoetingscentrum DePetrus. Ze 
verhuren het kerkgebouw aan de stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, 
die het vervolgens weer (onder)verhuurt aan de genoemde 
maatschappelijke organisaties.  

De in 2016 afgesproken bijdrage voor huisvestingslasten van de gemeente 
van 98.000 euro bleek echter al snel onvoldoende. Verschillende malen 
luidde de noodklok. Zowel in 2017 als 2020 deed Vught een extra duit in 
het zakje. ,,Ook wij vinden het een parel”, stelde D66-fractievoorzitter Jan-
Willem Verlijsdonk tijdens zijn stemverklaring, ,,en wij zijn voor verlenging 
van de subsidie. Maar we moeten er wel voor waken dat het geen blanco 
cheque wordt en in gesprek blijven met de betrokken organisaties over hun 
toekomstplannen.” 

 


