
 
 

  
  

Alkmaar, 7 september 2017 
 
 
Beste mensen van Adapt,   
 
Dank voor uw bericht en uw aanbod om eventueel “een rol te spelen in het kader van 
bevordering van het maatschappelijk draagvlak”. Maatschappelijk draagvlak, waaronder die 
bij onze parochianen, en de cultuur-historische en monumentale waarde van onze kerk zijn 
zaken die zwaar wegen bij onze toekomstige besluitvorming.  
 
Het bestuur van R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius heeft - na mondelinge 
informatieverstrekking aan de parochianen over de voorgenomen sluiting - een werkgroep 
genaamd Herbestemming Sint Josephkerk ingesteld en deze gevraagd om advies uit te 
brengen over mogelijke herbestemming.  
In de werkgroep zijn financieel/economische en bouwkundige expertise aanwezig, almede 
expertise op het gebied van monumentale zaken. Met de afdeling Bouwhistorie & 
Monumenten - vakgroep Erfgoed - gemeente Alkmaar wordt overleg gevoerd.  
Genoemde werkgroep Herbestemming Sint Josephkerk heeft enkele geï nteresseerde 
ontwikkelaars gevraagd om na te denken over het meest aantrekkelijke en kansrijke plan 
voor herontwikkeling van de kerk - op basis van drie criteria: 1. beoordeling van het ontwerp 
(o.a. op waarde stelling en duurzaamheid), 2. de grondhouding van de gemeente en 3. de 
aankoopprijs.  
De planning is dat in maart 2018 het parochiebestuur en het Bisdom een besluit nemen. 
Dezelfde maand worden dan de parochianen en de directe omgeving (bewoners) 
geï nformeerd over de plannen.  
 
Terugkomend op uw aanbod, zoals geformuleerd in de eerste zin van deze reactie, stellen 
wij de mogelijkheid te willen openhouden om u eind dit jaar / begin 2018 te consulteren over 
de aanpak van de communicatie in brede zin. Wij zijn er van overtuigd dat we - Deo Volente 
- dit hele proces op zorgvuldige en respectvolle wijze kunnen doorlopen en kunnen afronden 
met een goede herbestemming van de Sint Josephkerk. Zodanig, dat we er met z’n allen 
ook vele jaren later met een goed gevoel op kunnen terugkijken.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius. 
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