
 

 

RELIGIEUS ERFGOED OUDENBOSCH – JULI 2022 
Dit is de derde nieuwsbrief over de herontwikkeling van het religieus erfgoed in Oudenbosch. 
De komende jaren wordt er door diverse partijen zoals aannemersbedrijf Van Agtmaal, 
Woonkwartier en de gemeente Halderberge hard gewerkt om de gebouwen van Sint Anna, de 
kapel van Saint-Louis, de Mariabouw en het gebouw van  
Fidei et Arti te verbouwen. De provincie Noord-Brabant geeft een forse bijdrage aan deze 
ontwikkelingen. Sommige van de gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Ook de openbare 
ruimte rondom de gebouwen wordt opnieuw ingericht. Wij praten u graag bij over een aantal 
projecten waarbij stappen zijn gezet in de afgelopen maanden.  
 

SINT ANNA 

De kapel van Sint Anna blijft behouden en wordt verbouwd. De architect is de afgelopen periode 
bezig geweest met het ontwerp en legt hier de komende maanden de laatste hand aan. Hierna 
worden de werkzaamheden aanbesteed en gaan ze uitgevoerd worden.  

Het gebied rondom de kapel Sint Anna is verkocht aan Aannemersbedrijf Van Agtmaal bv., die hier  
51 verschillende woningen en appartementen maakt. Op het moment wordt gewerkt aan het ontwerp 
en bestemmingsplan. Dit jaar worden de benodigde procedures en vergunningstrajecten opgestart. 
Als deze zijn afgerond wordt gestart met de bouw.  

Voor de komende periode (tot het einde van dit jaar) staan de volgende zaken in de planning:  

- Het formeel ter visie leggen van het bestemmingsplan. Dat is nodig voor deze ontwikkeling. 
- Een informatieavond aan het begin van de ter visie periode van het bestemmingsplan. 

Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over dit bestemmingsplan.  
- De sloop van het entreegebouw van het oude gemeentehuis aan het Sint Annaplein.  

SAINT LOUIS 
De gemeente heeft de kapel van Saint Louis aangekocht van Aannemersbedrijf Van Agtmaal bv en 
wordt binnenkort overgedragen. De kapel gaat in de toekomst het toneel zijn van onder andere 
voorstellingen, huwelijken en concerten.  Om de kapel hiervoor geschikt te maken, zijn aanvullende 
werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het repareren van het 
stucwerk, brandveiligheid, vloerconstructie, verlichting en inrichting. De architect is bezig deze zaken 
verder uit te werken en te ontwerpen. 



 

 

BUITENRUIMTE 

De ontwikkelingen rondom het religieus erfgoed zijn verspreid over verschillende gebouwen. Toch 
willen we de buitenruimte (zoals straten, parkeerplaatsen, stoepen en groen) er als één geheel uit 
laten zien. Zo zorgen we voor een prachtig en herkenbaar gebied. Voor het ontwerp van de openbare 
ruimte wordt na de zomer een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden 
georganiseerd. Wilt u weten om welke straten het precies gaat? Kijk dan op 
www.halderberge.nl/religieus-erfgoed-oudenbosch 

Mariabouw 

Het herstel van de kap van de Mariabouw is inmiddels volledig afgerond. Na de zomer periode 
worden de gevels voorzien van nieuwe kozijnen. Het gevelwerk wordt plaatselijk hersteld in overleg 
met de monumentencommissie. 

In het najaar wordt gestart met de herinrichting van het gebouw aan de binnenzijde voor het 
realiseren van 15 zorgappartementen, kantoorruimte en foyer. 

 
 

 

 

Wethouder Joop Kouters: “Eind mei 2022 ben ik gestart als wethouder van de 
gemeente Halderberge. Ik hou me onder andere bezig met het religieus erfgoed. Ik 
heb er zin in om me in te gaan zetten voor het behoud en het geven van een nieuwe 
functie aan deze prachtige gebouwen. Zo geven we onze historie een mooie 
toekomst.” 

 

 

 

De nieuwsbrieven over het religieus erfgoed worden digitaal verstuurd en op onze  

website geplaatst. U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief via ons mailadres 

projectondersteuning@halderberge.nl. 


