KERKENBELEIDSPLAN (KBP)
Wettelijke basis
Onroerend- en erfgoeddecreet van 12 juli 2013
Vanaf 2015 : KBP verplicht voor nieuwe aanvraag premie voor beschermde kerken
Juli 2016 : retroactief voor premie-aanvragen op wachtlijst met ingang van 1/1/2017
(binnen 9 m = 30/9/2017)
Retroactieve maatregelen
-inkorten wachtlijst
-beperken financiële vraag
-eredienstdossiers met terugwerkende kracht KBP voorleggen
-binnen 9 m na inwerkingtreding geen KBP : niet meer op wachtlijst, geen premie
-kunnen wel later een dossier indienen
-BTW uitgesloten bij berekening erfgoedpremie (80 mioe van de huidige wachtlijst)
Memorie van toelichting feb 2016
Wachtlijst onroerend erfgoedpremies
-614 dossiers
-384 moei euro premies
-67% eredienstdossiers
Voor Leuven op de wachtlijst
-Sint-Geertrui, verwarmingsinstallatie, 270.000 euro (6/2014)
-Sint-Martinus, restauratie orgel, verwarmingsinstallatie, 167.000 euro (2/2015)
-Sint-Michielskerk, N- en Z-gevel en bijgebouwen : 872.000 euro (4/2015)
Sinds 1/1/2017 is het hebben van een KBP verplicht als voorwaarde voor het bekomen
van een restauratiepremie. Het KBP moet ten laatste 30 september 2017 voorgelegd
worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE).
Het kerkenbeleidsplan is noodzakelijk voor het in de toekomst kunnen verkrijgen van
- verhoogde restauratiepremies
- premies van binnenlands bestuur voor kerken die voor de erediensten
openblijven
Leuven: AOE heeft op 19 april 2017 het voorstel van het KBP nagekeken en getoetst aan
de criteria zoals bepaald in art. 2.1 31°/1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. Hierbij kan ik u melden dat het ingediende kerkenbeleidsplan hieraan voldoet.
Van zodra we de goedkeuring van het bisdom en de gemeenteraad ontvangen hebben is
het kerkenbeleidsplan volledig.
AOE kijkt na op conformiteit met de criteria.

Het PKP heeft als doel om een lange termijnvisie te ontwikkelen over de toekomst van
de parochiekerken. PKP = plan van aanpak !
Het PKP moet tot stand komen vanuit een uitvoerige dialoog tussen gemeentebestuur,
kerkraden, CKB, parochiale werken en bisschoppelijke overheid.
Het plan geeft aan welke parochiekerken
-

Hun huidige bestemming als parochiekerk behouden
Korte termijn (binnen de 5 jaar) vragen om gesprek over behoud, neven- of
herbestemming
Middellange termijn (binnen 15 jaar) vragen om gesprek over behoud, neven- of
herbestemming

Het KBP moet volgende basisgegevens bevatten :
-

Beschrijving gebouw met cultuurhistorische waarde, architecturale
mogelijkheden, bouwfysische toestand
Situering in ruimtelijke omgeving
Actueel gebruik
Visie op toekomstig gebruik, plan van aanpak voor onderzoek toekomstige
invulling

Projectverloop :
2012: sociaalgeografische studie
adviesnota op basis van deze studie :
-goedkeuring CKBL 30/7/2013
-kennisneming college 9/8/2013
-> 4 pastorale zones
eind 2015: CKBL + stad : voorbereiding kerkenbeleidsplan
23/8/2016 : rondvraag bij kerkraden
-> weinig veranderd
2016: 3 pastorale zones
L aan de Dijle : 9 parochies
H : 5 parochies
KL : 6 parochies

Herbestemmings- en nevenbestemmingsonderzoek gaat uit van
-erfgoedwaarde
-symboliek van de plek (religieuze, herinneringswaarde)

opstart neven- en herbestemmingsonderzoeken :
-

middellange termijn : 5-10 jaar
lange termijn : 10-20 jaar

Reeds kerken in Leuven herbestemd














OLV Middelares:
Koptische gemeenschap
Sint-Jan-de-Doper: UP
Sint-Lambertuskapel: UP
Mariakapel:
Verenigde Protestantse Kerk
Sint-Alfonsuskerk: WZC
Kapel Broosgebouw: circusschool
Sint-Geertrui kapel: scoutsmuseum
OLV Ter Koorts:
Kadoc
Ursulinnenklooster: St-Martha and St. Mary Anglicaanse kerk
Iers College:
conferentiezaal
Kapel Sancta Maria (Conventuelen): polyvalante zaal school
Kapel Bleydenberg: polyvalante zaal
Predikherenkerk: 30 CC

Definities
-

Hoofdkerk: wekelijks aanbod eucharistieviering, alle andere eredienstfuncties
Bijkerk: wekelijks aanbod eucharistieviering, alle andere eredienstfuncties voor
zover bedienaars beschikbaar zijn
Medegebruik: ter beschikking stellen van andere katholieke of christelijke
gemeenschappen
Nevenbestemming:
o Nevenbestemming in de tijd (multifunctioneel gebruik)
o Nevenbestemming in ruimte (gedeeld gebruik)
Herbestemmen: onttrokken aan eredienst
Sloop

In Leuven :
Hoofdkerk (1 per pastorale zone)
-Sint-Pieterskerk
-Sint-Lambertus
-OLV Vlierbeek

Bijkerk
Andere kerken
Nevenbestemming








Sint-Pieterskerk: schatkamer van Sint-Pieter, concerten, culturele evenementen
Sint-Jozef : verder uitbouw concerten, gebruik koren, Leuven Orgelstad
Sint-Michiel: Contiusorgel, ifv culturele- en gemeenschapsvoorzieningen, TL
Open kerken
Sint-Kwintenskerk : gemeenschapsfn op regionaal niveau, TL Open kerken
Sint-Geertrui : gemeenschapsfn, ifv orgel (LUCA, SLAC, Leuven Orgelstad), TL
Open kerken
Sint-Agatha : centrumfunctie van Wilsel-putkapel
Sint-Hadrianus : gemeenschapsvoorzieninngen op lokaal niveau
Sint-Martinus : gemeenschapsvoorzieningen op lokaal niveau








OLV Vlierbeek gemeenschapsfn in abdijcomplex, Leuven Orgelstad
Heilige Familie : concerten, fn op lokaal niveau (school, jeugdbeweging, …)
Sint-Antonius : gemeenschapsfn
Heilig Hart : gemeenschapsfn
Sint-Franciscus : lokale fn, bekijken samen met park Michotte
Don Bosco : gemeenschapsfn op niveau KeLo







Sint-Lambertus : gemeenschapsfn op niveau Heverlee
OLV Troost : concerten, koren, Leuven Orgelstad, recreatieve fn
Onbevlekt Hart : gemeenschapsfn bovenlokaal niveau
Sint-Jan-Evangelist : toeristisch regionaal/nationaal niveau
Sint-Michiel & Sint-Renildis : 50 % Radio Maria, volledige herbestemming,
sloop, gemeenschapsfn lokaal niveau




Herbestemming Middellange-termijn
Sint-Jacob ML-termijn : ontwijding, sloop en herontwikkeling
In de ML-termijn onderzoek opstarten voor 3 kerken (1 in elke pastorale zone) :
-Sint-Martinus
-Don Bosco
-Sint-Michiel/Sint-Renildis
De andere kerken blijven bestemd voor de eredienst. Er wordt bekeken hoe
nevenbestemming kan worden versterkt.

Medegebruik







Sint-Michiel:
Spaanstalige gemeenschap, Vredeskerk
Sint-Kwinten:
Engelstalige gemeenschap, Sant’Egidio
H. Hart:
kapel in gebruik door aanverwante godsdiensten
Sint-Lambertus: Poolse gemeenschap
OLV Troost:
Filipijnse gemeenschap
Sint-Jan-Evangelist: Norbertijnen

