
Open bewonersvergadering 5 februari 2016

De parochiekerk van Schelderode
Verleden, heden en toekomst

Op vrijdag 5 februari 2016 kwamen we met een veertigtal inwoners van 
Schelderode samen om na te denken over de toekomst van de parochiekerk 
van Schelderode.

Voor aanvang van de vergadering werd de gelegenheid geboden het gebouw 
nog even te bezoeken, kwestie van het onderwerp van de avond vers in het 
visuele geheugen te hebben.

Daarna volgde een presentatie, waarin we onze kennis over de kerk van 
Schelderode nog wat konden bijspijkeren. Wat is de historische en juridische 
context, wie heeft wat te zeggen wat het gebruik van de kerk betreft? En 
vooral: wat brengt de toekomst?

De heer Paul De Temmerman, voorzitter van de Kerkraad van de kerkfabriek 
Sint-Martinus, schetste de historiek van het gebouw en lichtte ook de actuele 
situatie toe (interne restauratie in 2015 goedgekeurd, dossier momenteel 
“hangend”).

Mevrouw Isabelle Van de Steene, 5e schepen en o.a. bevoegd voor 
patrimonium1, gaf de invalshoek van het gemeentebestuur weer, en een stand 
van zaken in de lopende besprekingen met het bisdom. Een definitieve 
beslissing van het bisdom omtrent de zeven Merelbeekse parochiekerken wordt
rond de zomer verwacht.

Tenslotte gingen we als bewoners met elkaar in gesprek. Vertrekkend van vier 
types gebruik (valorisatie, nevengebruik, nevenbestemming en 
herbestemming) werden in kleinere groepen mogelijke opties verkend.
Een samenvatting van de diverse bedenkingen die hieruit naar voor kwamen, 
vindt u op het einde van dit verslag.

De bewonersavond had niet de bedoeling tot conclusies te komen of 
beslissingen te nemen. Het was wel een eerste aanzet om ook binnen 
Schelderode zelf het debat rond de parochiekerk te stimuleren.

De samenvatting hieronder is dan ook niet “af”. Het is integendeel de bedoeling
dat ze ook de komende weken en maanden nog wordt aangevuld met uw 
ideeën en bedenkingen.

Beste Schelderodenaar: wij horen graag van u!

Met dank aan:
 de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (ondersteuning bij de voorbereiding)
 Etienne Sonck (fotografie kerkinterieur)

1 De heer Filip Thienpont, burgemeester en bevoegd voor de erediensten, liet zich om 
medische redenen verontschuldigen.

http://www.schelderode.org/pdf/parochiekerkenplan.pdf
http://www.schelderode.org/pdf/De%20parochiekerk%20(versie%20BPS).pdf


Valorisatie Nevengebruik
activiteiten naast eredienst, die waarde

van de kerk voor de gemeenschap versterken
gedeeld gebruik

door verschillende christelijke erediensten

 Geen suggesties

Nevenbestemming Herbestemming
deels eredienst, deels ander gebruik
(al dan niet met fysieke scheiding)

gebouw wordt aan eredienst onttrokken

Er was nogal wat overlap in de suggesties voor deze beide vormen van gebruik.
Daarom hebben wij ze hieronder samengevoegd in één overzicht.

 Ruimte indelen met glaswand
◦ deels voor eredienst / stilteruimte

▪ nood aan vieringen (doopsel, huwelijk, begrafenis,...)
▪ eventueel diaken inschakelen

◦ deels polyvalente gemeenschapsruimte
◦ afzonderlijke ruimtes maken van zijbeuken,

middenbeuk bruikbaar voor eredienst
 In openbaar beheer laten =>

◦ geen privé-feesten
◦ geen concurrentie voor plaatselijke horeca

 Afhaalpunt voor boeken van bibliotheek
 Cultureel centrum
 Sociaal centrum / ontmoetingsruimte

◦ Overnemen van niet-schoolse activiteiten die nu in parochiezaal 
doorgaan.

◦ Tegelijk kan oude parochiezaal worden gemoderniseerd 
(brandveiligheid!) in functie van de noden van de school.

◦ Kleinere, afgescheiden ruimtes voor (energiezuinig) vergaderen
◦ Mogelijke activiteiten op basis van publiek debat

 Recente tendens van studenten die collectieve blokruimtes opzoeken 
(“WiFi-vrij”?)

 Beheer door gemeente (cfr Munte), voor dagelijkse opvolging kunnen 
vrijwilligers worden ingeschakeld.

 Gebouw overdragen aan privé – commercialiseren.
Door Vlaamse overheid toegekende subsidies proberen herbestemmen.

 Kantoorruimte – onderdak voor bvb administratie sociale woningen
 Werkplek voor “mobiele” dienstverlening gemeentehuis

(gemeentediensten dichter bij de burger brengen).
Kan in tijd gedeeld worden met gelijkaardige (overheids)initiatieven die 
een mobiele kantooromgeving vergen.

 Culturele vorming
◦ muziekschool
◦ tekenschool



Algemene bedenkingen
 Gebouw moet zoveel mogelijk gebruikt worden!
 Kerkhof behouden, parkelementen toevoegen (= algemene tendens 

begraafplaatsen). Daardoor tevens het geheel kerk/kasteel/dorpskern 
versterken.

 Zo weinig mogelijk overlap (of “concurrentie”) met nabijgelegen 
kerkgebouwen (bvb Melsen).

 Parkeren blijft probleem bij “grotere” activiteiten
(zie parkeerproblematiek bij evenementen in parochiezaal).


