Geel, 20 april 2017

Beste,

Vanuit N‐VA Geel willen wij u eerst en vooral feliciteren met het werk dat al gebeurd is voor het
opstellen van een kerkenplan. Wij begrijpen dat dit een zeer moeilijke oefening is om tegelijk te
voldoen aan de wettelijke vereisten en voldoende rekening te houden met de gevoeligheden van de
kerkgangers.
Een kerk heeft een bijzondere functie en symboliseert belangrijke waarden en normen voor onze
westerse samenleving. Het is voor ons dan ook niet meer dan normaal dat het gebouw ook met het
nodige respect behandeld wordt zodat het te allen tijde die functie kan blijven uitoefenen. Echter, wij
zijn de mening toegedaan dat in samenwerking met de gemeenschap het mogelijk moet zijn om het
gebouw voor verschillende doeleinden aan te wenden. Zo zou het niet mogen dat het gebouw slechts
enkele uren per week gebruikt wordt. Immers, het zou prachtig zijn als ook die andere uren nuttig
kunnen aangewend worden. Zo kan volgens ons het gebouw eveneens dienen als
tentoonstellingsruimte, ontmoetingsruimte, … waarbij telkens weer het respect voor de primaire
functie van het gebouw gerespecteerd en gegarandeerd wordt.
Met betrekking tot de kerken die geselecteerd zijn om te behouden, hadden we onze bedenkingen bij
de kerk van Oosterlo. We begrijpen de specifieke context van het deeldorp en meer specifiek de
aanwezigheid van het MPI en Huis Perrekens, maar we zijn er niet van overtuigd dat die enkele malen
in het jaar dat zij van de kerk gebruik maken een voldoende reden is om deze kerk te behouden. Wij
vragen u dan ook om het plan specifiek voor deze kerk nogmaals kritisch te bekijken. Ons inzien zou
het beter zijn voor de gemeenschap om deze kerk om te vormen tot een polyvalent gebouw waar
eventueel ook erediensten kunnen gehouden worden.
Een bezorgdheid binnen onze partij is wat gaat gebeuren met de eventuele kerkhoven die rond of in
de nabijheid van de kerk aanwezig zijn. We hopen dan ook dat u dit aspect verder in rekening zal
brengen bij het uitwerken van het kerkenplan, omdat dit mogelijk een nog grotere impact kan hebben
op de gemeenschappen dan het kerkgebouw zelf.
Tenslotte is het ook onze mening dat dit voorstel slechts een eerste stap is en we zijn ervan overtuigd
dat het kerkenplan in zijn finale vorm op regelmatige basis zal moeten herzien worden om het plan
aan te passen aan de context van die tijd. We hopen dan ook dat u in het finale plan de nodige
aandacht zal inbouwen voor een periodieke herziening van het plan.

Met vriendelijke groeten,

Gert Van Hoecke
Voorzitter N‐VA Geel

