


Vergader-hygiëne

Vragen in de chat (1)
Belangrijkste vragen worden op het einde behandeld

Aan wie is je vraag gericht? 

Camera (2) en microfoon (3) uitschakelen

Presentatie wordt opgenomen

Einde: ten laatste 21u

(1) (2)   (3)



Small Talk – 1 december 2021  

Xavier Buijs VVSG

Toekomst parochiekerken  

Vlinter – KCVS- VVSG
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Wie zijn we? 

:  De koepel van de 13 streekontwikkelingsintercommunales en de VVSG

:  Vereniging van de 13 Vlaamse centrumsteden en de VVSG

:  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten



Lies Vereecke Marianne Nijs
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Organisatie VVSG

Kris Snijkers Nathalie 

Debast

Bestuurders

> 300 steden en gemeenten, Staten-

Lokaal

> 6 leden

> 20 leden + enkele gecoöpteerden

> ca. 100 lokale mandatarissen

Algemene vergadering

Dagelijks bestuur met 

voorzitter en vice-voorzitter

Raad van bestuur

6 bestuurlijke commissies
Wim Dries Steven Vandeput

Directeur

belangenbehartigi

ng & communicatie

Directeur

kennisdeling

Directeur

onderst. diensten

Piet Van 

Schuylenberg

h

Gevolmachtigd 

onderhandelaar
Algemeen 

directeur



Ondersteunend

e diensten

HR

IT

Financiën

Facility

6/12/2021• De VVSG stelt zich voor6

Organisatiemodel 

Opgroeien 

en 

ontwikkele
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Samenlev

en

Zorg en

Gezondhei

d

Veiligheid

Bestuur 

en 

strategie

Leef-

omgeving

en klimaat

Strategische 

stafdiensten

Strategische 

coördinatie & 

projectwerking

Belangenbehartiging 

& communicatie

Kennisdeling & 

ledenadvies

Algemeen 

directeur

Directeur 

onderst.  

diensten

Directeur 

kennisdeling

Directeur 

belangen-

behartiging

Gevolmachtigd

onderhandelaar
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Uitdagingen voor lokale besturen mbt parochiekerken

• Financieel

1. Lokale overheid past eventuele exploitatietekorten bij

2. 80% kerkfabrieken doet beroep op toelagen gemeente

• Ruimtelijk

1. Kernversterking

2. Parochiekerken centraal gelegen in kern of wijk

3. Kerkgebouwen zijn gebouwen met een toekomst
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Projectenbureau Herbestemming Parochiekerken

• Aanleiding: onderbenutting parochiekerken

• Initiatief:

1. Vlaamse overheid (Binnenlands Bestuur, Erfgoed, TVB, 

ministers)

2. VVSG-Vlinter-KCVS

3. PARCUM

• Sinds 2016

• 7 oproepen

• 140 haalbaarheidsstudies voor her- of nevenbestemming 



• Titel van de presentatie9

Aanpak en Vragen vanuit lokale besturen

• Opzetten één aanspreekpunt

1. Gemeenten en kerkbestuur toeleiden naar juiste ondersteuning

2. Beter overzicht van noden op het terrein en sturing door overleg

3. Afgestemde of gezamenlijke vorming

• Blijvend inzetten op lokale dialoog (gemeente, kerkfabriek, 

bevolking) oa via kerkenbeleidsplan

1. Actueel

2. Blikveld verruimen 
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Toekomst Parochiekerken

• Versterken begeleiding op vraag bij concrete her- of 

nevenbestemmingsvragen

1. Participatie

2. Haalbaarheidsstudie ruimtelijk- architecturaal

3. Haalbaarheidsstudie beheer – financiën

4. Projectregie

• Voldoende subsidies voor onderhoud en renovatie 

parochiekerken

1. Paradox: behoud als kerkgebouw is goedkoopst

2. Ondersteun investeringen voor herbestemming 
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