
Formulier - Mondelinge vraag

Greet De Troyer (sp.a) op 20-02-2019 12.24 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Neven- en herbestemming kerken 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Provinciaal project "Kerk in het Midden" 
  
Concrete vragen:
De veelheid aan kerken, het slinkend actief gebruik ervan en de enorme financiële last voor
plaatselijke besturen maken de discussie over neven- en herbestemming van kerken meer dan
relevant aangezien het gaat over het verantwoord gebruik van beperkte publieke financiële
middelen. De delicaatheid van mogelijke neven- of herbestemming van gebruik is een ander niet te
onderschatten aspect van de materie, in de pers woedt volop de discussie over wat in de
hoofdplaats van onze provincie aan het gebeuren is, ik hou mij daar verder ver af en beperk mij tot
het landelijke en ons provinciaal project "Kerk in het Midden". De provincie is hoofdpromotor en
heeft als copromotor de vzw Vormingplus Gent-Eeklo, merkwaardig dat eind 2018 de andere
copromotor de vzw Open Kerken de samenwerking opgezegd heeft. En toen waren we nog met2.
Mijn vragen: 1. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de
overblijvende vzw lees ik dat de promotor bij het Plattelandsloket o.m. instaat voor een onderzoek
naar de haalbaarheid van mogelijke projecten. Terzelfder tijd verneem ik dat Vlaanderen een
projectbureau voor herbestemming heeft ingesteld waarbij o.m. lokale besturen terecht kunnen voor
een haalbaarheidsstudie, gesubsidieerd. Vissen we hier niet in dezelfde vijver? Of werken we
beleidsmatig subsidiair aan wat Vlaanderen doet en zo ja, met welke nuance in de beleidsvoering?
2. Projecten moeten inhoudelijk participatief aangepakt worden. We zien dat de meeste ideeën
richting socio-culturele herbestemming gaan en dat er emotionele koudwatervrees bestaat om met
de ontwijding wat creatiever en misschien maatschappelijk verantwoord, zelfs economisch
verantwoord om te gaan. Ik geef Roeselare als voorbeeld waar lokale producten, streekproducten
worden verkocht na herbestemming. Uiteraard informeer ik naar de visie van de deputatie in deze
gevoelige materie. Bestaat niet de vrees dat de financiële last voor de maatschappij zal verlegd
worden naar een overaanbod van socio-culturele instellingen wanneer die gevoeligheid
doorslaggevend blijft spelen? Kan die provinciale promotor daarin op basis van de visie deputatie
een richtinggevende rol spelen, rekening houdende bijvoorbeeld met de provinciale rol inzake
ondersteuning van plaatselijke economie....en andere cf. ook het plattelandsloket Graag de context
en de beleidsvisie deputatie. 
  


