
Kerk en klooster weer te koop
Waspikse Parochie wil ideeën verzamelen voor toekom-
stige invulling

De Theresiakerk en het Carmelietenklooster in Waspik 
staan weer in de verkoop.
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Het bestuur van parochie St. Jan de Doper heeft Reliplan inge-
schakeld om een zogeheten marktconsultatie te doen, om zo 
ideeën te verzamelen voor de toekomstige invulling van kerk en 
klooster. In principe is daarbij alles mogelijk, zolang de toekom-
stige bestemming 'passend' en 'met respect' voor de gebouwen 
is. Dat passend en met respect heeft deels te maken met de sta-
tus van rijksmonument van de gebouwen, waardoor niet alles is 
toegestaan. Passend slaat ook op de toekomstige bestemming en 
functie.

,,Het bisdom heeft daarbij het laatste woord", stelt Ad Passier, 
binnen het parochiebestuur belast met de gebouwen. ,,Als die de 
toekomstige functie niet passend vindt, gaat de verkoop niet 
door."

Dat bekent in de praktijk dat eventuele plannen voor bijvoor-
beeld een casino of uitgaanscentrum geen kans maken.

De procedure die nu is gestart, is vooral bedoeld om creatieve 
ideeën op te doen, stelt Maarten van der Meijde van Reliplan in 
Amsterdam. ,,Het gaat dus zeker nog niet om een aanbesteding."

De komende weken zijn er onder meer twee kijkdagen en kunnen 
gegadigden vragen stellen. Eind november moeten de voorstel-
len binnen zijn, begin december volgt een eerste selectie. Half 
december hopen Reliplan en het parochiebestuur besluiten óf ze 
verder gaan met een gegadigde en zo ja met wie. Van tijdsdruk is 
overigens geen sprake, benadrukt Passier. ,,Het is meer dat we 
het besluit genomen hebben en nu willen doorpakken."

Mogelijk houdt het parochiebestuur een klein deel van kerk dan 
wel klooster in eigendom, om die ruimte(s) te verhuren. ,,Dan 
hebben we jaarlijks inkomsten voor de parochie. En om die in-
komsten is het uiteindelijke te doen", aldus Passier.

Een kleine vijf jaar geleden lagen er vrij concrete plannen op ta-
fel in de kerk 25 woningen te maken. Het plan ging niet door 
omdat de initiatiefnemer - wiens naam nooit is genoemd - uit-
eindelijk afhaakte, aldus Passier.

In de afgelopen jaren hadden in de kerk verschillende activitei-
ten plaats, waaronder een kerstmarkt. Momenteel staan in de 



Theresiakerk spullen opgeslagen van de Bartholomeuskerk, die 
wordt gerenoveerd. Over enkele maanden is die renovatie klaar.


