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De parochie verlaat de Josephkerk
De parochie kondigt aan de kerk te willen verkopen 
tegen de hoogste opbrengt. In 2003 worden de 

deuren definitief gesloten.

Aanwijzing tot beschermd monument
De gemeente plaatst de Josephkerk op de 
gemeentelijke monumentenlijst. De parochie wil 

een sloopvergunning die vervolgens door de 
gemeente wordt geweigerd.

Het college van B&W kiest voor sloop
Op 1 april zegt het college in een persbericht aan 
parochie en projectontwikkelaar toe mee te zullen  

werken aan sloop van de St. Josephkerk.

Oprichting stichting St. Joseph Blijft!

Breed draagvlak voor behoud
1750 handtekeningen voor behoud worden 
verzameld.

Het college vindt in de gemeentelijk 
onderzoeken steun voor sloop
Het college geeft Royal Haskoning en Basalt 

Bouwadvies opdracht de plannen van de stichting 
te beoordelen. “De kerk is goed te herbestemmen, 
maar dit is duurder dan nieuwbouw”, aldus de 
bureaus.

De gemeente wordt eigenaar
De gemeente koopt via een ABC-contract het kerk-
gebouw van de parochie en projectontwikkelaar in 
ruil voor 130 bouwrechten 

13 herbestemminginitiatieven
Na een oproep van de heemkundekring komt 
bouwend

Turn-key aanbieding herbestemming

De gemeente verleent zichzelf een 
monumentensloopvergunning
De gemeente, eigenaar van het monument, vraagt 

een vergunning aan voor het monument. De 
gemeente, ook beslisser op de aanvraag, verleent 
zichzelf de sloopvergunning.

De kerk als landmark  
De nieuwe burgemeester 
van Dongen krijgt van de 
stichting een kamerbrede 
poster met de landmarks van 
Dongen aangeboden. 

Dongen is landelijk nieuws
2008 is het ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’. 

Er is een jaar lang landelijk aandacht voor de 
Dongense Josephkerk. Op alle treinstations 
zijn bijvoorbeeld manshoge posters over de 
Josephkerk te zien. 

Speurtocht
De stichting organiseert voor 
300 basisschoolleerlingen een 
educatieve speurtocht langs 
het religieus erfgoed van  

Dongen.

Bouwplaat van de kerk

Boekpresentatie
In een stampvolle kerk wordt 
‘Honderd en één’ gepresenteerd. 
Dit boek bevat een overzicht van 
het oeuvre van de architect en de 
(sociale) geschiedenis van het 

kerkgebouw. Een hoofdstuk 
bestaat uit de herbestemmings-
plannen voor de kerk.

De gemeenteraad kiest voor sloop
Met 11 tegen 10 stemmen kiest de raad voor 
nieuwbouw van een multifunctioneel centrum op de 
plaats van de kerk, mits meerkosten van 
herbestemming door externe middelen kunnen 

worden opgebracht. De gemeenteraad weigert zelf 
financieel bij te dragen, ondanks provinciale en 
landelijke financiële toezeggingen. 
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Een groep verontruste burgers 

verenigt zich in stichting St. Joseph 
Blijft! met als doel het behoud van 
het St. Josephkerkgebouw.

2004

Mogelijkheden tot herbestemming
De stichting onderzoekt samen met externe 
KKKKKK deskundigen de 

bouwkundige staat 
en mogelijkheden 
tot herbestemming 
en bundelt deze in 

een rapport.

(1.300.000 Euro). De nieu-
we eigenaar weigert elke 
vorm van onderhoud en 
staat toe dat het interieur 
van de kerk wordt gesloopt.

De stichting verricht noodonderhoud
Met vrijwilligers worden de goten van de kerk 
schoongemaakt en 

de waardevolle glas 
in lood ramen 

worden beschermd 
tegen vandalisme.

bouwend Nederland tot 13 
herbestemmingsplannen
voor de kerk tot multi-

functioneel centrum. De 
plannen vallen binnen het 
gemeentelijk budget.

Bouwteam De Poorten i.s.m. de stichting 
ontvouwt een all-in herbestemmingsplan
voor de kerk tot cultureel centrum, 
gebaseerd op het nieuwste plan van eisen 

en financiële kader. De bouwonderneming 
doet een turn-key aanbieding.

Naast de speurtocht krijgen de 
leerlingen een bouwplaat van de 

St. Josephkerk. Na knippen en 
plakken ontstaat een model 
schaal is 1:200

Sloopvergunning definitief
Een klein half jaar nadat een eerste 
sloopvergunningsaanvraag door de 
gemeente is ingediend wordt deze na 
advies van een advocatenkantoor, 

ingetrokken. Bijgestaan door het   
advocatenkantoor volgt een tweede 
poging. De Raad van State oordeelt 
begin 2009 dat er nu juridisch juist is 

gehandeld en de kerk mag worden 
gesloopt. 
De vergunning bepaald dat enkele glas-
in-lood ramen worden behouden. 


