Bibliotheek en kerk onder één dak. Gedeeld gebruik in Hoeseltse
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares, Roger Verjans,
voorzitter kerkfabriek
Ons even voorstellen : wie zijn wij
Tonen enkele foto’s van de kerk (eventueel ook de andere
kerkdorpen)
Wij vertegenwoordigen de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw Maria
Middelares te Hoeselt, een gemeente in Limburg Haspengouw met
een kleine 10.000 inwoners maar wel met 7 kerkdorpen. Wij hebben
ongeveer 1100 inwoners en zijn de grootst deelparochie van Hoeselt
en tevens ook de jongste. Ontstaan in de jaren twintig, toen het
katholiek geloof een hoogtepunt bereikt had? En de mobiliteit zeker
niet was wat het vandaag de dag is. De mensen moesten naar de
wekelijkse eucharistievieringen op zondag te voet of met de fiets.
Dit was toch al vlug 6 km heen terug. Op aandringen van de gelovigen
werden wij een nieuwe parochie, met een eigen kerk die gebouwd
werd in 1934 en met een inwonende priester en dit tot 2006. Van
dan af een federatie die enkel keren veranderd werd en dus geen
eigen pastoor meer.
Op 30/09/2011 kwam de omzendbrief van Vlaams minister voor
binnenlands bestuur en onroerend erfgoed Geert Bourgeois. Hij
vroeg de kerkfabrieken na te denken over de toekomst van onze
kerkgebouwen. Er waren steeds minder gelovigen (kerkgangers),
minder priesters en een steeds grotere kost voor het onderhoud van
al deze gebouwen. Wij hadden dit begrepen en zochten naar een
oplossing voor ons mooi kerkgebouw.
Als stimulans werd door het decreet van 12/07/ 2013 de
kerkfabrieken de mogelijkheid geboden om een subsidie te verkrijgen
voor kerken die een nevenbestemming of herbestemming zouden
aanvragen.
Foto’s van de pastorie en appartement

Onze pastoor woonde in een grote oude pastorie, die niet voldeed
aan de behoeften van deze tijd. De kerkraad besliste om een nieuwe
te bouwen en wij verkochten in 2007 de pastorie . Op de bouwgrond
die wij ter beschikking hadden bouwden wij 3 appartementen. Het
gelijkvloers zou de nieuwe pastorij worden en de ander 2
appartementen werden door ons verhuurd. De gemeente zorgde
voor een doorgeeflening en met de huur betaalde wij die lening af.
Voordat deze bouw volledig af was werd er beslist de federatie te
hervormen. Wij hadden geen eigen pastoor meer en er werden geen
zondagsvieringen meer gehouden in onze kerk.
In Hoeselt waren er nog 3 kerken die gebruikt werden voor de
zondagsvieringen. Dus voor 4 andere kerken was er geen feitelijke
bestemming meer. 2 van hen zijn geklasseerd en zoals u weet kun je
daar niet mee doen wat je wil. Onze kerk die dateert van 1934 was
niet geklasseerd en ook de meest moderne kerk.
Bij ons rijpte dan ook het idee iets zinnigs te doen met onze Kerk. We
wilden dat onze kerk , kerk kon blijven en dus moesten we een
nevenbestemming zoeken . Het voorbestaan van het gebouw als kerk
verzekerde ons van het voorbestaan als parochie. Kerk en school zijn
2 fundamenten voor onze gemeenschap.
Hoeselt is een landelijke gemeente en een invulling als restaurant,
concertzaal museum en….was hier dus niet aan de orde.
We waren ervan bewust dat iedere verandering geld zou kosten en
de grote vraag was dan ook wie zal dit betalen.
Wij voelden aan dat er iets moest gebeuren wilden we later niet
geconfronteerd worden met een gebouw dat leeg stond en niet meer
gebruikt zou worden. U weet ook dat dergelijke gebouwen zonder
serieuze aanpassingen ( lees veel geld) niet gebruikt kunnen worden
in de 21ste eeuw voor wat dan ook anders dan kerk .

Wij wilden graag één van de eerste zijn. Dit zou ons in de
mogelijkheid stellen optimaal te genieten van subsidies. Ik vertel
niets nieuws als ik zeg wie eerst maal eerst bakt en zoals het in Belgie
meerdere keren gebeurd is Subsidies worden toegekend, achteraf
heeft men er dan spijt van en worden ze, aangepast, verminderd,
volledig afgeschaft of worden er kosten aangerekend. vb onze
zonnepanelen.
Foto’ oude bibliotheek
Wij wisten dat de gemeente Hoeselt op zoek was naar een gebouw
om de bibliotheek in onder te brengen. Nu was deze gevestigd in
een oud schoolgebouw en zeker niet meer van deze tijd.
Hiermee samengaand werd er gezocht naar Chiro lokalen voor de
meisjes Chiro van Hoeselt centrum. Als de bib er zou weggaan,
konden deze gebouwen vernieuwd en omgevormd worden tot
jeugdlokalen.
Het probleem wat zich echter stelde was dat de gemeente geen
budget had voor deze bibliotheek en ook niet onmiddellijk een
geschikte plaats had om ze te bouwen.
Begin 2013 vroegen wij aan onze bisschop of er voor onze kerk een
nevenbestemming als openbare bibliotheek mogelijk was.
Op 28/03/2013 kregen wij vanuit het bisdom de toelating om onze
kerk gedeeltelijk om te vormen tot bibliotheek.
Ik zeg gedeeltelijk omwille van het feit dat als wij de kerk volledig tot
bibliotheek zouden omvormen wij als parochie zouden ophouden te
bestaan. Het is namelijk zo geen kerk geen parochie meer.
Dat was zeker niet aan de orde en voor de mensen van onze parochie
mochten we dit ook niet laten gebeuren.
Regelmatig hoorden we hierover opmerkingen van onze mensen.
Eén hindernis was genomen, wij mochten de kerk gedeeltelijk
omvormen.

Onze 2de hindernis was : wie gaat dit betalen??
Wel wisten we dat er een tussenkomst zou zijn van de Vlaamse
overheid met een maximum van 200.000 euro. Maar ja hiervoor heb
je uiteraard nog geen bibliotheek.
Er werd onderhandeld met de gemeente en uiteindelijk werd er in
onze kerkraad van 11/10/2013 beslist de kerk voor 2/3 om te vormen
tot openbare bibliotheek.
Wij zouden als kerkfabriek bouwheer zijn en de gemeente zou de bib
aan ons huren. Wij zouden onze 2 appartementen verkopen en met
dat geld samen met de subsidie beginnen aan deze uitdaging.
Wij stelden als kerkraad wel enkele voorwaarden die achteraf
opgenomen zijn in ons huurcontract.
Namelijk een lange termijn huurcontract van minsten 18 jaar
De Vlaamse overheid had wel de belofte gedaan van subsidiering
maar hiervan moesten we zeker zijn
De gemeente zou de tekorten moeten bijpassen en zou de
omgevingswerken buiten voor haar rekening nemen.
Op 11/12/2013 kregen wij de bevestiging van de gemeente dat zij
met ons in dit project zouden stappen
In januari 2014 werd er een architectenbureau onder de arm
genomen en één jaar later op 27/01/2015 kwam de bouwvergunning.
De belofte van subsidie van de Vlaamse overheid werd definitief voor
een bedrag van 170.807 euro.
Nadat alle plichtplegingen vervuld werden konden uiteindelijk de
werken starten op 15/06/2017.

De architect had ervoor gekozen om zo weinig mogelijk aan de
structuur van het gebouw te veranderen. Het nieuwe volume werd
als een doos in het kerkgebouw geplaatst.
Op 14/08/2018 was de officiele opening van onze bibliotheek en op
15/08, ter gelegenheid van Onze lieve vrouw ten hemel opneming
en kermis was er opendeurdag.
Fotos van de werken en opening en kermis??
De totale kostprijs van het project bedraagt ongeveer 900.000 euro
Vandaag zijn wij dan ook heel fier om u dit project te kunnen
voorstellen .
Wij hebben er een multifunctioneel gebouw bijgekregen dat voldoet
aan de hedendaagse eisen in verband met uitrusting en energie
verbruik.
Onze kerk blijft kerk zoals vroeger, weliswaar kleiner maar veel
gezelliger met nog plaats voor ongeveer een 80 tal mensen.
Vroeger was onze kerk enkel open bij de vieringen en nu is ze
eveneens open tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Wij
stellen vast dat er sinds de opening van de bib er regelmatig bezoek
is van mensen die even tot rust willen komen of een
bezinningsmoment zoeken.
Om te eindigen misschien enkel sfeerfoto’s van kerk en bib

