
Bijkomend punt voor gemeenteraad van 07/09/21 

Voorstel tot aanduiden van facilitator voor participatief project rond 

herbestemming kerk van Merem 

 

Context en motivering 

De kerk in Merem wordt al geruime tijd niet meer gebruikt voor erediensten. De kerkfabriek 

is op zoek naar een andere invulling van dit gebouw, dat, in vergelijking met heel wat 

andere kerken, eigenlijk nog niet zo lang geleden gebouwd werd door de inwoners van 

Merem zelf. Dit maakt dat heel wat families nog een directe band met het kerkgebouw 

hebben. 

Verder willen we ook kijken naar de sociaal-maatschappelijke functie van het kerkgebouw in 

een lokale samenleving. Net zoals een aantal andere voorzieningen in een dorp, zoals 

winkels en diensten, heeft ook de kerk als gemeenschapsgebouw een maatschappelijke 

meerwaarde. In vergelijking met de onderlinge contacten tussen de mensen rond die winkels 

en diensten, zorgen de contacten voor en na activiteiten in een gemeenschapscentrum veelal 

voor een belangrijke hefboom voor een hechte lokale samenleving. Zeker met de 

gegevenheid dat de gemeenschap van Merem in korte tijd explosief is gegroeid, merken we 

een groeiende behoefte aan die warme lokale gemeenschap. De enorme opkomst tijdens de 

jongste bewonersvergaderingen is hiervoor een duidelijk signaal! Het belang van het 

kerkgebouw als gebouw voor/van de gemeenschap, als een gebouw voor samenkomst staat 

centraal in universitair onderzoek van UHasselt en diverse lokale praktijken rond 

herbestemming van kerken in Limburg (bron: Een toekomst voor onze kerken (stebo.be)). 

Ondertussen wordt de ruimte gebruikt door enkele andere verenigingen. Tegelijkertijd zijn 

er andere instanties, onder andere KODB en het CBS, die graag aan deze ruimte een 

specifieke herbestemming willen geven. Uit de verschillende bewonersvergaderingen 

kunnen we opmaken dat er uiteenlopende ideeën zijn rond de herbestemming, wat blijk 

geeft van een grote betrokkenheid.   Tegelijk stellen we vast dat gesprekken over de 

herbestemming soms een beladen karakter kennen. Het gevaar in een dergelijke beladen 
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context bestaat dat de verschillende actoren zich ingraven in hun eigen stellingen vanuit 

ieders eigen groot gelijk en zo elk verder gesprek, zo niet onmogelijk maken, dan toch 

telkens aangaan vanuit een houding van ‘niet met mij’. 

Bij de herbestemming van de kerk van Merem zijn verschillende groepen betrokken, telkens 

met eigen inzichten en een eigen betrokkenheid bij dit gebouw. Hierbij zorgen deze 

verschillende inzichten voor onderlinge tegenstellingen die een breed gedragen en 

duurzame oplossing in de weg staan. Uit onderzoek weten we dat sociaal-maatschappelijke 

uitdagingen waarbij verschillende groepen zich direct bij betrokken voelen, maar komen tot 

een goede en duurzame oplossing, als elke betrokkene zich ook echt goed voelt bij de 

voorgestelde oplossing en niet blijft zitten met een gevoel van wij zijn hier de grote 

verliezers. De aanpak van dergelijke complexe problemen, of in het Engels “wicked 

problems”, vraagt dan ook een complexer proces, dat verder gaat dan een loutere eenzijdige 

beslissing van de machtigste stem van één instantie die de beslissing naar zich toe trekt. 

Dergelijk complex sociaal-maatschappelijke uitdaging, waarbij de inwoners, zich als de 

belangrijkste belanghebbenden direct bij betrokken voelen, vraagt een aanpak waarbij die 

duidelijk uitgesproken goesting om betrokken te worden ook daadwerkelijk wordt 

gevaloriseerd vanuit een breed participatief proces. 

Uit het geslaagde project dat op spoor gezet werd door deputé Inge Moors, “Dorp aan Zet” 

onthouden wij een aantal dingen die bij projecten met bewoners in lokale gemeenschappen 

hefbomen tot welslagen zijn: “Bewoners en beleid gaven meermaals aan dat de begeleiding door een 

externe partner die beslagen is in groepsprocessen, een belangrijke succesfactor is. Er is een behoefte 

aan handvaten om op een opbouwende manier inhoudelijk met mekaar in gesprek te gaan. De 

procesbegeleider heeft maar één belang en dat is gesprekken faciliteren. Het doel is gedeelde 

perspectieven vorm laten krijgen en de energie van mensen naar boven krijgen om een rol of 

engagement op te nemen” (bron: https://dorpaanzet.be). 

BESLUIT 

ARTIKEL 1 

Aan het college van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd om de nodige 

stappen te zetten met het oog op de aanduiding van een professionele 

projectfacilitator met als opdracht: begeleiding van een participatief project samen 

https://dorpaanzet.be/
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met de inwoners en alle betrokken partijen rond de herbestemming van de kerk van 

Merem en verdere invulling van de omgeving. 

ARTIKEL 2 

Voor de aanduiding van de professionele procesfacilitator worden volgende criteria 

toegepast: (a) bewezen ervaring met participatieve projecten in het kader van 

dorpsgemeenschappen (40%), (b) plan van aanpak van een participatief proces (40%) 

en (c) kosten van de  begeleiding (20%). 

ARTIKEL 3 

Voor het project zelf wordt een tijdsspanne van 6 maanden voorzien. Een evaluatie 

met alle betrokkenen in de loop van de zesde maand kan leiden tot een verlenging 

van opnieuw een periode van 6 maanden. 

ARTIKEL 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen zal op de eerstkomende gemeenteraad 

een uitgewerkt voorstel voorleggen. 

 

 

 


