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ABB: (organiek kader) lokale besturen
ABB bouwt mee aan een duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit. Dat doen we door
burgers en bestuur te verbinden en te versterken.

Relatie ABB – herbestemmen kerken vandaag
• Erkende lokale geloofsgemeenschappen (kerkfabrieken) zijn lokale besturen
•

•

Concilie van Trente (1563), Franse Revolutie (1789) , Lambermont-akkoorden (2002)
ABB bepaalt het organiek kader: Vlaams Eredienstendecreet (7 mei 2004)

• Investeringssubsidies voor niet-beschermde eredienstgebouwen
•
•
•

Subsidiedecreet (12 juli 2013)
Ongeveer 3 miljoen euro per jaar – subsidie van 30%
Ook subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken

• stedenbeleid
•

•

Subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten (projectsubsidies 7,5 mio ; conceptsubsidies 360,000 ;
thematisch subsidies 1,2 mio)
Projectsubsidies:
°
°

Paterskerk in Eeklo: administratief centrum
Sint Jozefskerk in Gent (Rabot): buurtcentrum

• Deelname stuurgroep “Projectbureau Herbestemming”

“herbestemmen kerken” blijvend op lokale
agenda
• burgemeestersbevraging (111 deelnemers)
•

27 gemeenten hebben de afgelopen 10 jaar minstens 1 parochiekerk herbestemd (46 kerken op
totaal 693 kerken):
°

•

•

6 “ontmoetingsruimte / buurtwerking” ; 10 onderwijs (turnzaal, circusschool, multifunctionele zaal) ; 7
“culturele invulling” (evenementen, cultuurhuis, tentoonstellingen, …) ; 6 verkocht en nu: brouwerij, oldtimers, vintage meubelen, studiebureau, kantoorruimte softwarebedrijf ; 2 (urnen-)begraafplaats ; 4 nog
onbekend ; 1 afgebroken

wenselijke herbestemming binnen de komende 10 jaar?
° 30 niet
° 81 wel, voor samen 185 kerken (= 27% van de 693 kerken)

Kerkenbeleidsplannen (234 plannen)
•

334 kerken voorzien voor herbestemming

Relatie ABB – herbestemmen kerken morgen
(na visienota)
• Verplichte kerkenbeleidsplannen worden onderdeel van organiek kader
(eredienstendecreet)
•

Vandaag in regelgeving “Onroerend Erfgoed” + facultatief

• Uitbreiding van de subsidiemogelijkheden (subsidiedecreet)
•
•

Ook subsidies voor ‘opmetingsplannen’ en ‘trajectbegeleiding’
Ook subsidies voor ‘gewezen gebouwen van de eredienst’
°

Idee: “toekomstbestendig” maken van het gebouw

• stedenbeleid
•

“verhoogde aandacht voor het thema herbestemming als onderdeel van integrale
stadsvernieuwing” – Idee: een kerk herbestemmen in meer dan een gebouw herbestemmen

• Deelname stuurgroep “Programma Herbestemming Parochiekerken”

