
Verslag raadscommissie Ad-Hoc van 15 september 2016  
 

Openbare zitting: 
Aanwezige leden:  Koen Van Roey (Voorzitter), René De Becker, Julia De Coster, Jana Nevens 

(plaatsvervanger voor Melody Debaetselier) Stef Ryckmans, en Mia Vandevelde (leden 

raadscommissie) 

 Verontschuldigde leden: Ilse De Kée, Melody Debaetselier, Tom Jespers en Roger Broos. 

Afwezige leden:  Marinus Van Greuningen 

Aanwezigen in het kader van de dossiers : 

Chris Taes, burgemeester; Bart Nevens, Kristien Goeminne, An Vannerem, Harold Vanheel, 

schepenen (voor het college van Burgemeester en Schepenen) 

 

Agenda: 

 

1) bespreking van het kerkenplan 

 

2) luchthavenproblematiek: toelichting vergadering minister Bellot 

 

Start vergadering 20:00 uur. 

 

punt 1: bespreking van het kerkenplan. 

 

Voorzitter de heer Koen Van Roey opent om 20:00 uur de vergadering en verwelkomt 

iedereen.  

Volgende personen hebben zich verontschuldigd: Ilse De Kée, Tom Jespers en Roger Broos. 

Melody Debaetselier laat zich vervangen door Jana Nevens. 

 

Voor agendapunt 1 zijn namens het centraal kerkbestuur de heren Patrick Maervoet, pastoor 

deken Kortenberg-Herent en Danny Laes aanwezig.  

De test van het kerkenplan wordt overhandigd aan alle aanwezigen. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Maervoet. Deze geeft een uitvoerige toelichting van 

het kerkenplan aan de hand van de voorliggende nota. 

De burgemeester licht toe dat het centraal kerkfabriek decretaal verplicht is een kerkenplan op 

te stellen. Het plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

De aanwezige leden krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen. 

- wie betaalt de kosten van de herinrichting bij nevenbestemming ? 

 Deze kosten zijn laste van de begunstigde. 

Bij gedeeld gebruik, zoals voorgesteld voor de kerk van Kortenberg, in aparte ruimten 

is de exploitatie van de ruimte bestemd voor liturgie ten laste van het kerkbestuur. 

De activiteiten in de andere ruimte zijn ten laste van de begunstigde (in het geval van 

Kortenberg de gemeente). Voor andere kerken moeten er afspraken worden gemaakt 

met de kerkfabriek en de gebruikers.  

 

- huurgeld te betalen voor het gebruik van een ruimte in nevenbestemming 

Op dit ogenblik wordt de kerk meestal gratis ter beschikking gesteld (o.a. aan de 

gemeente) of met een onkostenvergoeding (voor opkuisen,…) 

In principe is het mogelijk dat de kerkfabriek een vergoeding kan vragen. Hierover 

zijn binnen de kerkbesturen nog geen afspraken gemaakt. 

Een commissielid stelt dat alle verenigingen gratis zouden moeten kunnen gebruik 

maken van een kerk (ingeval van nevenbestemming) want dat bij een mogelijk tekort  

van de exploitatie door een kerkbestuur de gemeente toch het tekort moet bijpassen.  



 

- timing en volgende stappen 

De heer Maervoet herhaalt dat het niet de taak is van de kerkbesturen om 

nevenbestemmingen of gedeelde bestemmingen te zoeken. Iedereen kan interesse 

tonen en alle vragen zullen door de kerkbesturen worden onderzocht en beoordeeld. 

Het voorliggend kerkenplan toont aan dat alle kerkbesturen hiervoor open staan. Het is 

uiteindelijk de bisschop die het laatste woord heeft. 

 

De realisatie is een complex proces met een veelheid van stappen. 

Voor de kerk van Kortenberg is er een princiepsbeslissing genomen. De burgemeester 

deelt mee dat het college een eerste gesprek heeft gehad met het studiebureau dat door 

Vlaanderen werd aangesteld om een haalbaarheidsstudie te maken. Een tweede 

gesprek zal in de loop van eind oktober/begin november plaats vinden. 

 

- het voorliggend kerkenplan is geen definitief finaal plan.  

Het voldoet aan de decretale verplichting, maar het is duidelijk dat het plan regelmatig 

zal moeten worden bijgestuurd. Ook de kerk zelf is een evoluerend gegeven. 

 

- zijn er voldoende vrijwilligers om de rol van beheerder op te nemen bij 

nevengebruik/nevenbestemming ? 

Op dit ogenblik zijn er nog voldoende vrijwilligers die bereid zijn om mee te werken 

aan het beheer/onderhoud, enz. van de kerken (cfr. vandalisme kerk Kortenberg) 

Het kerkbestuur zal geen rol opnemen als “raad van bestuur van een cultureel 

centrum”. Het kerkbestuur stelt een kerk of een deel er van ter beschikking. Het is 

duidelijk dat de begunstigde gebruiker alle kosten ten last neemt. Er is bovendien een 

wezenlijk verschil een occasioneel multifunctioneel gebruik van een kerk en de 

mogelijkheid van een structureel gedeeld gebruik van een kerk.  

 

De voorzitter dankt de aanwezige leden van het centraal kerkbestuur voor de uitvoerige 

toelichting. Hij sluit dit agendapunt af om 21:00 u. 

 

 

Agendapunt 2 – Luchthavenproblematiek: toelichting ontmoeting Minister Bellot. 

 
Voor agendapunt 2 zijn Henk Cuypers en Christiane Coppens (voor Decibel 25 L) aanwezig. 

 

De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester. De burgemeester geeft toelichting over 

de ontmoeting met de heer François Bellot, minister van mobiliteit en vervoer. De volledige 

nota van de minister (dossier “vluchten” – Voor een billijke aanpak”) wordt besproken.  

De burgemeester meent nog steeds dat de enige definitieve oplossing voor de 

luchthavenproblematiek een vliegwet is. Dat is uiteraard een federale materie. Hij verwacht 

zeker niet snel een oplossing. 

Het Brussels gewest zal weldra de boetes voor het overtreden van de Brusselse geluidsnorm 

effectief gaan innen. Het is opportuun om samen met alle andere belanghebbende Vlaamse 

gemeenten te onderzoeken welke acties kunnen worden ondernomen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21u25. 

 

De verslaggever 

Paul Lebrun 


