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Toelichting bij de toekomstvisie voor de parochiekerken in Kortrijk – Kerkenplan fase 1. 

 
Inleiding bij het dossier door schepen Kelly Detavernier. 

 
Raadslid Patrick Jolie : werden de kerkbesturen uitgenodigd naar de verenigde raadscommissie? 

Schepen Kelly Detavernier : We hebben ze niet uitgenodigd.  

 
Dieter Delbaere geeft een toelichting bij het dossier a.d.h.v. een presentatie. Hij gaat daarbij dieper in 

op de gevolgde methodologie, het proces en de concrete voorstellen in het kerkenplan fase 1. 
 

Raadslid Mattias Vandemaele  : 

- Is er overlegd met de actoren rond de scholen? Bvb. voor Heule-Watermolen met de school 
i.f.v. nood aan refterruimte voor de school. 

Dieter Delbaere : De kerk van Heule-Watermolen was een van die quick-wins voor de stad, maar als 
stad kan je niet te zwaar doorduwen. Zal wellicht in een volgende fase aan de orde komen. 

- Wordt er nog geïnvesteerd in structureel onderhoud van de kerken? 
Dieter Delbaere : bij aanvang van de studie is gesteld dat men de middelen zou bevriezen. Daardoor 

konden de kerkbesturen verder werken. Uit de studie blijkt wel dat de middelen te beperkt zijn voor 

een goed onderhoud. Er zal m.a.w. iets moeten gebeuren. 
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- Wat is het finale einddoel? Gaan we van 22 naar 11 kerken of is het einddoel het behoud van 

6 kerken? Garandeert dit proces dat er een serieus aantal kerken verdwijnen? 

Dieter Delbaere : het streefcijfer van 6 kerken was belangrijk voor het bureau om vat te krijgen op het 
geheel. De doelstelling voor fase 2 moet zijn om van 22 naar 11 kerken te gaan. 

- Waarom heeft de stad zelf niet wat meer voorstellen gedaan? Vb. O-L-V-kerk inschakelen in 
het cultuur-historisch centrum? 

Dieter Delbaere : de dialoog is ongelooflijk belangrijk i.f.v. de realisatie van het plan; dat leert 

ervaring uit andere steden. Wat ben je immers met een mooi plan als het niet kan gerealiseerd 
worden omdat de kerkelijke overheid er zich niet in kan vinden.  

Er zijn mogelijkheden voor de O-L-V-kerk, maar dit zal tijd vergen. Daarenboven is dit een 
symbooldossier binnen de kerkgemeenschap waardoor het nog wat vroeg is, maar het debat erover 

leeft. Het feit dat er zich in het centrum zoveel kerken op zo’n korte afstand bevinden heeft zijn 
consequenties op de keuzes die moeten gemaakt worden. 

- Is het nodige budget voorzien om de ingrepen te doen (vb. box in boxen) op die sites waar 

een gedeeld gebruik wordt voorgesteld, bvb. in Aalbeke en Bissegem?   
Dieter Delbaere : De 2 uitgevoerde ontwerpmatige onderzoeken zijn geen dergelijke dossiers. Het zijn 

wel 2 voorbeelddossiers die ongezien zijn in Vlaanderen. Het zijn allebei sterke verhalen waarbij het 
verhaal een ernstige meerwaarde betekent voor de omgeving. 

Schepen Kelly Detavernier : We zijn belangrijke stappen aan het zetten richting het definitieve 

kerkenplan dat van 22 naar 11 kerken gaat. Op vandaag zetten we 1,4 mio€/jaar in voor het 
onderhoud van de kerken. We hebben geen belang bij het verhogen van de druk, ik geloof meer in de 

oefening op lange termijn. Merk ook op dat het kerkenplan ook belangrijk is i.k.v. de subsidiedossiers 
bij restauratiedossiers.  

 
Raadslid Filip Santy : 

- Graag individuele fiches ter beschikking stellen – zie link https://kortrijk-

my.sharepoint.com/personal/mathieu_desmet_kortrijk_be/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=07517854cf9f74da3aa4c8e75965fe40f&authkey=AXHcGAi9

sMOwxf-bPFxwGiY  

- Graag ook nota 4 ter beschikking stellen – deze nota wordt opgevraagd bij deken Geert 

Morlion  
Dieter Delbaere merkt op dat het ter beschikking stellen van nota 4 best eerst overlegd of gemeld 

wordt aan de groep van de kerkgemeenschap.  
- U spreekt altijd over herbestemmen en niet over nevenbestemmen. Waar trek je de grens in 

de eerste fase? 

Dieter Delbaere : ik heb weldegelijk gesproken over beide scenario’s. Zowel in Aalbeke als in Bissegem 
gaat het om een nevenbestemming.  

- Je moet toch eerst een pastorale visie hebben, weten wat je eindresultaat is. De stappen die 
je tussendoor zet kan je daar dan in kaderen. In het huidige voorstel is dit niet duidelijk. 

Dieter Delbaere : het is niet aan de stad om een pastorale visie uit te werken, dit moet vanuit de 

kerkgemeenschap gebeuren. Het bureau heeft d.m.v. de gevolgde methodiek een kader willen 
aanreiken om die visie te ontwikkelen. Hij stelt vast dat er, doorheen de studie, weldegelijk veel 

betrokkenen zijn die serieuze stappen hebben gezet in hun denken en dat de vele zaken bespreekbaar 
zijn geworden. 

- Is deze eerste fase een voorafname ten goede of ten kwade voor het definitieve doel? De 
consequentie voor de nevenbestemming van Bissegem heeft bvb. zijn impact op de 

bestemming van Mariadorp. Daarvoor heb je een pastorale visie nodig. 

Dieter Delbaere : de stad kan hier enkel in faciliteren. Voor Mariadorp is er weldegelijk een idee vanuit 
een pastorale visie.  Door zowel in Aalbeke als in Bissegem een concreter ontwerpmatig onderzoek te 

voorzien, hebben we kunnen aantonen dat er een waardevol verhaal te maken is met de gebouwen. 
Voor beide deelgemeenten was er sowieso nog een behoefte vanuit de stad i.f.v. het opnemen van de 

gemeenschapsfuncties. 

- Werden de orthodoxe en de evangelische kerken betrokken? 
Dieter Delbaere : er werd met elk van hen een gesprek gevoerd naar eventuele interesse. Deze 

ideeën werden meegenomen door de deken. Er gebeuren her en der al vieringen van andere 
geloofsgemeenschappen in de kerken.  

- Bent uzelf tevreden met het huidige resultaat? Wat zijn de redenen waarom u zich niet 

herkent in het resultaat van deze studie? 
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Dieter Delbaere : had er meer van verwacht. Maar ben wel overtuigd dat we door de weg van de 

dialoog stappen kunnen zetten en dat er nu weldegelijk gedebatteerd wordt binnen de 

kerkgemeenschap over een visie. We mogen m.a.w. vandaag geen dwingende visie opleggen omdat 
er al serieuze evolutie zit in de gesprekken en finaal zal het doorduwen van zaken de uitvoering 

hypothekeren. 
 

Raadslid Roel Deseyn : 

- Wat is de herkomst van de kerkgangers, wat is de actieradius van een bepaalde kerk? Zou 
interessant zijn om dit bij een volgende studie te onderzoeken. Dit bepaalt immers mee de 

noodzaak aan een bepaalde kerk op een bepaalde plaats. 
 

 
Raadslid Mattias Vandemaele : hebben we als stad, naast de weg van de dialoog, nog andere 

manieren om tot spoed aan te zetten en tot concrete voorstellen te komen, om de quick-wins ook snel 

te realiseren? Een van de suggesties zou kunnen zijn om de actoren rond de kerk te gebruiken als 
kathalisator en van daaruit druk ontwikkelen op de kerkgemeenschap. Andere suggestie zou kunnen 

zijn dat we de exploitatietoelage verlagen om zo een reserve aan te leggen en zo de druk te 
verhogen. 

Schepen Kelly Detavernier : de beslissing van het bisdom over neven- of herbestemming hangt in 

belangrijke mate af van het draagvlak in de omgeving. De druk uit de omgeving is m.a.w. nu al 
relevant. 

Daarnaast houdt men budgetten in reserve i.f.v. de herbestemming.  
 

Raadslid Filip Santy : zijn we wel zo zeker dat het kerkenplan een besparing zal opleveren? De stad zal 
veelal moeten blijven instaan voor het beheer van de gebouwen, voor het realiseren van de 

nevenbestemmingen,… Zal het m.a.w. in het belang zijn van de stadsfinanciën? 

Schepen Kelly Detavernier : als je de voorbeelden van Aalbeke en Bissegem ziet, zal het veel meer 
kosten als we alle gewenste gemeenschapsfuncties apart huisvesten en dus decentraliseren. Nu 

kunnen we centraliseren in de kerken wat sowieso een besparing oplevert.  
 

Raadslid Roel Deseyn : vraagt het debat open te trekken en ook naar andere spirituele bewegingen te 

gaan. 
Schepen Wout Maddens : spiritualiteit is allesbehalve territoriaal gebonden. Dit hangt bvb. af van de 

voorganger, we zien dat ook in andere geloofsgemeenschappen, bvb. de evangelische gemeenschap. 
Bereikbaarheid speelt daarbij ook een rol. 

 

Raadslid Filip Santy : kerkelijk juridisch gezien is men gebonden aan de territoriale afbakeningen van 
de kerken. Dit zorgt mee voor de terughoudendheid onder de pastoors.  

 
 

Einde : 21.06 
 

 

 
 

 
  

 


