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Aan het college van B&W en
de gemeenteraad van Gemert-Bakel
Gemert, 28-04-2A15
Betreft:
Behoud Ateliers Nazareth

Geacht college, geaóte gemeenteraad,
In afwachting van nadere besluiten met betrekking tot het Nazareth complex willen wij uw
aandacht vragen voor het behoud van de ateliers voor kunstenaars in het schoolgebouw
van Nazareth.

Toen het schoolgebouw niet meer als zodanig werd gebruikt, besloten de zusters het
gebouw in gebruik te geven aan de kunstenaars. Ze spraken daarbij de venuachting uit dat
het gebouw in goede staat zouden worden gehouden en onderhouden. Die venrachting is
zeker waar gemaakt. Het is een uniek monument, het enige schoolgebouw in
oorspronkelijke staat van rond 1900. Dank zij de kunstenaars is dit nog het enige gebouw,
waarin zichtbaar is wat de zusters voor het onderwijs in Gemert hebben betekend.
Regelmatig komen er bezoekers die hun eerste schooljaren hier hebben doorgebracht.
Omdat het gebouw er nog precies zo uitziet als toen, roept het veel herinneringen op. De
kunstenaars hebben de klaslokalen, de gangen en de trappen in de oorspronkelijke staat
gelaten zodat de sfeer van toen is gebleven. Wj pleiten er voor om dit gebouw met deze
atelierfunctie zodanig te handhaven dat deze bijzondere herinneringen bewaard blijven.
Zo'n gebouw met deze functie zal een aanwinst zijn voor de te creêren woonomgeving in
het complex Nazareth, het maakt het wonen daar meer bijzonder.
Voor een andere functie zal het interieur van het gebouw ernstig worden aangetast
waardoor bovengenoemd effect verloren zal gaan.

Wij vertrouwen er op dat u de belangen voor het behoud van de school in de
oorspronkelijke staat - en daarmee het gebruik door kunstenaars - zwaar zult laten wegen
in uw onderhandelingen over de toekomst van het hele complex.
Met vriendelijke groeten,

Namens de kunstenaars en het bestuur van de Stichting Ateliers Nazareth
Betsy van de Mortel- van den Crommenacker
Voorzitter.

