
Hoe om te gaan met  
het onroerend goed  
van uw parochie 
 
 
 
 
 

 
WAT HANGT ER BOVEN UW HOOFD ? 



 

 

Bezoekadres:   
Parade 11  -  ‘s-Hertogenbosch   
Postadres:  Postbus 1070 -   
5200 BC  ‘s-Hertogenbosch  
 
Ir. Theo de Groot:  tel. 073 - 5232003    
mailadres:  tdgroot@bisdomdenbosch.nl 
Ing. Rick Jonkers:  tel. 073 – 5232005    
mailadres: rjonkers@bisdomdenbosch.nl 
 
Coördinatie  en  
Regio zuid: Ir. Marion van Doren  
Ir. Marion van Doren 
Kantooradres:     Hermannistraat 26 
     5503 CE  Veldhoven 
Telefoon: 040-2953095 
Mobiel: 06-12606836 
Mail-adres:  
mvdoren@bisdomdenbosch.nl 
 
Regio West 
Tiny van der Spank 
Kantooradres:       de Watersnip 26 
5271 LH  St.Michielsgestel 
Telefoon: 073-5516607 
Mobiel: 06-51828060 
Mail-adres: 
mvdspank@bisdomdenbosch.nl 
 
Regio NoordOost 
Piet Cremers 
Kantooradres:    Lange Heggen 30 
5835 CA  Beugen 
Telefoon: 0485-362154 
Mobiel: 06-51843342 
Mail-adres: 
pcremers@bisdomdenbosch.nl 
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 Opstellen totaaloverzicht onroerend goed 
inclusief kadastraal overzicht 

 

 Aanspreekpunt per locatie 

 

 Stand van het bouwkundig onderhoud bekend 

 

 Stand van het installatietechnisch onderhoud 

 

 Overzicht van contracten en verplichtingen 





 
 Blijft het gebouw behouden of wordt het op korte of 

langere termijn afgesloten? 
 

 Wie heeft de sleutel en zorgt voor “dagelijkse” zaken:      
zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt? 
 

 Is verzekeringstechnisch alles goed geregeld? 
 

 Wie monitort het onderhoud, zijn er 
onderhoudscontracten? 
 

 Komen de aanwezige installaties overeen met het 
bedoelde gebruik? 
 



 
 Er is een contactpersoon voor dit gebouw (koster/huismeester) 

 
 De onderhoudstoestand van het gebouw is bekend en wordt gemonitord 

 
 Installaties voldoen aan wensen en eisen en noodzakelijke 

onderhoudscontracten zijn vastgelegd 
 

 Er is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld 
 

 Er zijn en worden gelden door de parochie gereserveerd voor het 
uitvoeren van onderhoud c.q. restauratie 
 

 In geval het een monument betreft zijn de subsidiemogelijkheden 
bekeken en voor zover mogelijk aangevraagd 
 

 Uitvoeringsplannen worden opgesteld en na goedkeuring van het 
bisdom worden noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.  
 

 
 



RIJKSMONUMENT GEMEENTELIJK MONUMENT 

 

 BRIM subsidie  
• Beleidsmaatregel Instandhouding Monumenten 

• Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RIJK) 

• 6 jarig instandhoudingsplan 

• Jaarlijkse indiening mogelijk 

• Beperkt budget beschikbaar 

 

 RESTAURATIE subsidie 
• Provincie Noord Brabant 

• Eenmalig restauratieplan 

• Onregelmatige indieningsmogelijkheid 

• Wisselend (beperkt) budget 

 

 
 GEMEENTE 
• Incidentele subsidie mogelijkheden, 

afhankelijk van gemeente. 

 
 

 PROVINCIE 
• Incidenteel mogelijkheid in te spelen op 

provinciale subsidieregelingen. 

 



gebouw installaties 

 Bliksembeveiliging 

 

 Brandpreventiemiddelen 

 

 Verwarmingsinstallatie 

 

 Orgel 

 

 Monumentenwacht 
 

 Reinigen goten 
 
 Inspectie    

houtborende insecten 
 

 Riolering 



 
 Er is een contactpersoon voor dit gebouw (huismeester) 

 
 De onderhoudstoestand van het gebouw is bekend en wordt gemonitord 

 
 Installaties voldoen aan wettelijke eisen en hoogst noodzakelijke 

onderhoudscontracten zijn vastgelegd 
 

 Er is controle op noodzakelijke werkzaamheden voor het veilig houden 
en het wind- en waterdicht houden van het gebouw 

 
 In geval het een monument betreft zijn de subsidiemogelijkheden 

bekeken en voor zover mogelijk aangevraagd 
 

 Hoogst noodzakelijke werkzaamheden worden voorgelegd bij het 
bisdom en na goedkeuring hiervan uitgevoerd.  
 





Wind- en waterdicht houden Zoeken herbestemming 

 
 De Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed heeft 
een subsidiemogelijkheid 
voor het wind- en 
waterdicht houden van 
het gebouw 
 

 Incidenteel zijn er bij de 
provincies ook wind- en 
waterdicht subsidies. 

• In de provincie Noord Brabant loopt 
momenteel een dergelijke regeling.     
In de provincie Gelderland is momenteel 
hiervoor geen mogelijkheid 

 
 Bij Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed en de provincies  
zijn incidenteel 
subsidiemogelijkheden 
voor 
haalbaarheidsonderzoek 
en onderzoek naar 
herbestemming.  



gebouw installaties 

 Bliksembeveiliging 

 

 

 

 

 

 

 

 Monumentenwacht 
 

 Reinigen goten 
 
 Inspectie    

houtborende insecten 
 

 Riolering 



 Overleg met bisdom (en monumentencommissies in geval van beschermde 
monumentenstatus) over verwijderen, c.q. herplaatsen van interieuronderdelen. 
 

 Inventarisatie van bouwkundige toestand inclusief onderzoek naar aanwezigheid 
asbest, oude olietanks e.d. en bestemmingsplan. 
 

 Samenstellen van informatieboek van het gebouw met relevante gegevens voor 
eventuele koper 
 

 Tijdig overleg met gemeente (bestemmingsplan wijziging) 
 

 Waardebepaling voor verkoop / verhuur 
 

 Zoeken naar geïnteresseerde koper / huurder 
 

 Bij verkoop: overleg met koper over waarde en voorwaarden voor verkoop 
 

 Bij verhuur: overleg over huurprijs, onderhoud en noodzakelijke aanpassingen 
 

 Overdracht van het gebouw 
 




