
Verkoop en nieuwe bestemming voormalige Sint-Josephkerk

Diessen, juli 2016

Beste inwoners van Haghorst,

Op 1 juli 2016 is de voormalige Sint-Josephkerk met 
ondergrond in Haghorst notarieel overgedragen aan de 
nieuwe eigenaren, de heer en mevrouw Mutsaerts uit 
Oisterwijk. Zij willen in het gebouw in eerste instantie 
een praktijk voor fysiotherapie vestigen.

Voorgeschiedenis
Na de aangekondigde sluiting van de Sint-Josephkerk in mei 2012 is het parochiebestuur in gesprek gegaan met 
de Commissie Kleine Kern Haghorst. Het doel was te komen tot een nieuwe bestemming van het gebouw met 
een bij voorkeur maatschappelijke functie. 

Het is de Commissie Kleine Kern Haghorst de afgelopen jaren niet gelukt met een concreet, realistisch en 
 financieel haalbaar plan te komen. Daarom zou het parochiebestuur na 1 oktober 2015 overgaan tot de verkoop 
van het gebouw bij openbare inschrijving. De inwoners van Haghorst zijn hierover in juni 2015 geïnformeerd in 
een speciale editie van de NorbertusBode. 

Op initiatief van de gemeente Hilvarenbeek hebben 
gemeente, parochiebestuur en de Commissie 
Kleine Kern Haghorst na 1 oktober 2015 nog twee 
 gesprekken gevoerd. Hierin is bekeken of het 
mogelijk was het kerkgebouw te verkopen aan 
de Commissie of haar rechtsopvolger om het te 
 behouden voor de gemeenschap.  
De Commissie kreeg de gelegenheid voor 1 februari 
2016 alsnog een concreet en haalbaar plan te 
 presenteren. Deze gesprekken hebben niet tot 
 resultaat geleid. 
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Pastoor Steven Barberien overhandigt de sleutels van de 
voormalige kerk aan de heer en mevrouw Mutsaerts



R.K. Parochie H. Norbertus Speciale editie - Haghorst

Openbare inschrijving en verkoop
Daarom is het parochiebestuur op 15 februari 2016 een officiële verkoopprocedure gestart met een openbare 
inschrijving en een open dag op 3 maart 2016. 
Na de sluitingsdatum van de inschrijving op 4 april 2016 bleken vier partijen belangstelling te hebben voor het 
kerkgebouw met ondergrond en/of de naastgelegen kavel. Twee partijen stond voor ogen het gebouw weer een 
maatschappelijke functie te geven. Dat was voor de parochie het uitgangspunt bij de verkoop. 
Na onderhandelingen heeft het parochiebestuur het totale perceel gegund aan de hoogste inschrijver, de heer 
en mevrouw Mutsaerts.

Afwikkeling
Het kerkbestuur heeft de partijen die ingeschreven hadden, inmiddels op de hoogte gebracht van deze gunning. 
De Commissie Kleine Kern Haghorst is verzocht met de nieuwe eigenaren tot afspraken te komen over de 
klokkenstoel met luidklok en de bijbehorende technische installatie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de gevolgde procedure uiteindelijk leidt tot het behoud van dit voor Haghorst 
 karakteristieke gebouw, dat bovendien een zinvolle nieuwe bestemming krijgt. 

Deze speciale editie van de NorbertusBode wordt bezorgd op alle adressen in Haghorst en staat ook op onze 
website, www.h-norbertus.nl/nieuwsberichten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de R.K. Parochie H. Norbertus

Uitdrukkelijk danken wij de vrijwilligers. Jarenlang, zelfs na de kerksluiting en tot op de dag van 
 vandaag, hebben ze ervoor gezorgd dat het gebouw en de tuin er als beeldbepalend dorpsgezicht 
altijd netjes uitzagen. Hun inzet heeft mede bijgedragen aan de schoonheid van Haghorst.  
We zijn blij dat de nieuwe eigenaren met diezelfde inzet de fakkel van ons overnemen en dit 
 belangrijke monument een tweede leven geven.


