
Pastorie wordt eindelijk verbouwd 
 

 
De oude pastorie bij de voormalige Vincentius à Paolokerk aan de Vitruviusweg krijgt er een 
woonblokje bij in het ontwerp van Joost van den Brand van Van den Pauwert Architectuur.  
 
Na jaren van plannen maken hoopt Van der Meeren Vastgoed volgend jaar toch echt te kunnen 
beginnen met de verbouwing van de voormalige pastorie bij de oude Vincentius à Paolokerk in 
Woensel tot woningen. 
De oude vervallen pastorie van de voormalige Vincentius à Paolokerk aan de Vitruviusweg/ 
Pastoor Duséeplein in Woensel wordt omgebouwd tot vijf appartementen. Ook komt er een 
woonblokje met zes woningen in de tuin te staan. Volgend jaar hoopt eigenaar/ontwikkelaar Van 
der Meeren Vastgoed te kunnen gaan bouwen. Dan komt er eindelijk een einde aan de leegstand 
die veel mensen een doorn in het oog is, verzucht Evelyn van der Meeren. 
 
De eigenaresse van de pastorie wil nu wel vertellen waarom het zo lang duurt. De CDA-fractie in 
de gemeenteraad stelde er zelfs vragen over. Het college antwoordde dat 'n plan in de maak is. 
 
Het vastgoedbedrijf krijgt vaak de schuld dat het pandje, dat vastzit aan de inmiddels tot kantoor 
omgebouwde kerk, in vervallen staat verkeert, zegt Evelyn van der Meeren. Onterecht, vindt ze. 
“Want we zijn nu al jaren bezig om het pand te verbouwen. Dat duurt inderdaad extreem lang. 
Maar dat ligt niet aan ons. Wij hebben de plannen al lang klaar. Maar het moest steeds weer 
anders van de monumentencommissie en dat terwijl het pand niet eens een monument is. De kerk 
wel, maar de pastorie niet." 
 
Haar vader, de bekende makelaar en vastgoedeigenaar Van der Meeren, kocht de kerk in 1997. 
“Hij kocht er wel meer. Hij had echt iets met religie." De kerk werd verbouwd voor een bedrijf dat 
uiteindelijk afhaakte, na veel gedoe en verschillende rechtszaken. Al die tijd was het de bedoeling 
om uiteindelijk ook de pastorie te betrekken bij het kantoorgebouw. Uiteindelijk vond Van der 
Meeren een nieuwe huurder in cursusaanbieder Rino Zuid, maar die had geen interesse in extra 
ruimte in het bijgebouw. “En dus moesten we op zoek naar een nieuwe bestemming. Dat heeft 
echt jaren geduurd omdat we steeds terug moesten naar de monumentencommissie. Ook waren 
allerlei rapporten over de kerk kwijt die de gemeente had laten maken. Dat werk hebben we 
overgedaan. Bovendien moesten we weer een bomenrapport en een bodemonderzoek laten 



maken. Die stukken waren inmiddels verouderd." De eisen waren volgens Evelyn van der Meeren 
soms ook tegenstrijdig. “Dan vonden ze dat een muurtje aangepast moest worden, terwijl we dat 
een jaar eerder juist op hun verzoek veranderd hadden. De laatste tijd zat de voorzitter van de 
commissie er steeds bij om te zorgen dat we nu eindelijk echt naar een oplossing konden werken." 
 
Ook het aparte woonblok bij de pastorie leverde veel discussie op: over hoe het er uit moest zien 
(wel of geen kopie van de architectuur van Jan de Jong die de kerk in 1964 ontwierp) en de 
plaats. “Maar die extra woningen zijn nodig om de investering voldoende te laten renderen. We 
moeten ook nog een cent verdienen aan het plan." De elf huurwoningen blijven in de verhuur bij 
Van der Meeren. 
 
Nu is het plan - een ontwerp van Joost van den Brand van Van den Pauwert Architectuur - zo 
goed als goedgekeurd, maar moet wel nog het officiële akkoord gegeven worden. Bovendien moet 
het bestemmingsplan gewijzigd worden, want bij de verbouwing van de kerk is de bestemming 
kantoor ook gaan gelden voor de pastorie. Die procedure duurt tot begin maart. “Als er geen 
bezwaren komen. Maar we hebben alles goed voorbereid en veel mensen van tevoren bij het plan 
betrokken, dus we hopen dat we dan in mei kunnen gaan bouwen." 
 
De oplevering van de appartementen zou dan in 2019 zijn. 
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