
 

Verslag participatie kerk Grote Heide 

Traject brede school 
 

Vrijdag 11 maart, zaterdag en zondag 12 en 13 maart, donderdag 24 maart en online 
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Het participatietraject over de mogelijkheid om het ontmoetingscentrum in het kerkgebouw onder te 

brengen, kadert in een ruimer project, namelijk de realisatie van een brede school voor Grote Heide. 

Het gemeentebestuur onderzoekt 2 mogelijke pistes: 

• Een nieuwbouw in functie van uitbreiding voor ontmoetingscentrum Pax, Pelter Kids en 

de school op de huidige locatie. 

• Het kerkgebouw betrekken in de uitbouw van de ‘brede school’ en het 

ontmoetingscentrum in Grote Heide. 

Rekening houdend met de meningen en ideeën van de inwoners die deelnamen aan het 

participatietraject worden de kosten en voor- en nadelen van beide opties vergeleken en wordt zo de 

haalbaarheid van beide opties beoordeeld. 

 

Het participatietraject bestond uit een samenkomst met de leerlingen van Basisschool De Regenboog 

op 11 maart, een inloopweekend op 12 en 13 maart en een ideeënavond dat op 24 maart 

georganiseerd werd. Daarnaast konden de inwoners van Grote Heide van 3 maart tot en met 31 

maart hun ideeën indienen via Participelt.be of via e-mail. 
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Vrijdag 11 maart: participatie met kinderen 

 

Welke activiteiten zou je hier willen doen die niet in de klas gaan? Welke spullen heb je nog nodig?  

 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Podium Mooie versiering Podium voor theater 

Leeshoekje met zetels Leeshoek met leesboekjes Leeshoekje en zithoek 

Bibliotheek Studeerruimte   

Danszaal Gekleurde lampen en licht  

Tafels en stoelen Zetels  Tafels om spelletjes op te 

spelen 

Kleine speelruimte Speeltuintje Speeltuintje 

Kranten- en koffiehoekje Kantine of restaurant Restaurant  

Feestzaal Feestzaal  Carnavalsfeest of 

verjaardagsfeest 

Dierenopvang  Hondenopvang  

Knutselhoekje  Presentatiekamer  

Kinderhoekje Kinderhoekje met klimmuur Sportkamer  

Eetzaal Keuken Keuken  

Game-room Chill-ruimte Rustig hoekje 

Leuke activiteiten  Spelletjes spelen 

Filmkamer TV  Cinema  

Spelletjesruimte   Trampoline  

Muziekinstallatie  

-> muziekruimte 

Muziek box   

Bar Drankbar   

Toiletten Wc’s  

Vluchtelingenopvang   

 Snoep en frisdrank Snoep  

  Casino 

  Andere ramen 

 Mini supermarkt  
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Zaterdag en zondag 12 en 13 maart: inloopweekend 

 

Wat is je algemeen gevoel bij de herbestemming van het kerkgebouw als ontmoetingscentrum als 

onderdeel van de brede school? 

- Positief -> activering sociaal leven en contacten 

- Positief, unieke kans op een unieke locatie (maak er iets mooi van… veel succes!) 

 

Welke activiteiten zou je hier organiseren? (privégebruik) 

- Speelzaal voor kleuters (gymnastiek/ ideaal bij slecht weer) 

- Troostplek voor vluchtelingen 

- Expositie ruimte 

- Filiaal uitvaartcentrum 

- Danszaal 

- Boekenwinkel 

- Verjaardagsfeesten 

 

Welke activiteiten zou je hier organiseren? (als vereniging) 

- Tentoonstellingen van beelden en schilderijen (op regelmatige basis) 

- Activiteiten van de ouderraad: quiz, kienen, eetdagen… 

- Polyvalente zalen voor kleinschalige activiteiten (vb. knutsellessen, opleidingen…) 
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Donderdag 24 maart: ideeënavond 

 

16 deelnemers  

 

Thermometer 

Hoe tevreden ben je met de herbestemming van kerk tot ontmoetingscentrum?  

(Aangeven op een schaal van 0 tot 10, 0 = helemaal niet tevreden, 10 = helemaal tevreden) 

- 2 deelnemers gaven een score van 7 

- 4 deelnemers gaven een score van 8 

- 3 deelnemers gaven een score van 9 

- 7 deelnemers gaven een score van 10 

 

Windroos 

Na deze vragen konden de deelnemers aangeven welke antwoorden ze het belangrijkste vonden. 

(aangeduid met: ☜)  

Wat vind je sterk aan wat er nu al is in de kerk? Wat zit er voor jou goed en zou je zeker behouden? 

- De sfeer en het karakter ☜ 

- De 2 zijkapellen 

- De verwarming 

- De glasramen ☜ 

- De klokken 

- De buitenkant en de ramen 

- 1 grote ruimte ☜ 

- De betekenis, namelijk het centrum van de Grote Heide ☜ 

- Een aantal kerkelijke elementen zoals de gouden haan  

- Zijkapel als stilteruimte behouden ☜ 

- Podium behouden (wordt namelijk vaak gebruikt door de school) 

- Bogen in architectuur binnen behouden 

- Luster  

- De orgelpijpen 
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Waar nemen we best afscheid van? Wat kan beter? 

- De biechtstoelen -> inkom/uitgang 

- De klokken ☜ 

- De banken 

- De kruisweg 

- Het altaar 

- Het archief -> dit moet op een andere plaats bewaard worden 

- De akoestiek ☜ 

- De gele vloer 

- De ramen aan de zijkant 

- Het orgel 

- Wat er beter kan, is de relatie met het groen ☜ 

 

Wat mis je nog? Wat ontbreekt voor jou nog? Waar kan nog meer mee gebeuren? Wat zou jij 

toevoegen? 

- Samenwerking met ’t Kruispunt 

- Stille ruimte waar plaats is voor bezinning en gebed ☜ 

- Leslokaal; catechese 

- Een ruimte om iets te drinken zoals een fietscafé ☜ 

- Contact met buiten, andere ramen 

- Parking 

- Lagere ramen 

- Extra verdieping 

- Wand in de grote zaal (tussen het podium en de rest van de zaal) 

- Keuken 

- Toog -> horecagedeelte met uitbating 

- Extra parking met laadpalen 

- Multifunctioneel leslokaal 

- Sanitair blok voor alle leeftijden 

- Toegankelijkheid voor mindervaliden 

- Afsluitbare ruimten  

- Een nieuwe naam voor de kerk 

- Duidelijke website met activiteitenrooster 
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Welk gevoel met de kerk uitstralen 

- Gezelligheid en huiselijk 

- Uitnodigend voor ontmoeting 

- Respect voor de geschiedenis ☜ 

- Respect tijdens de activiteiten 

- Iedereen voelt zich thuis 

- Openheid 

- Laagdrempelig en uitnodigend ☜ 

- Sociale uitbating 

- Één met de omgeving 

- “De deur staat altijd open” ☜ 

- Centrumfunctie 

- Meerdere functies waardoor meerdere doelgroepen worden aangesproken ☜ 

- Mix tussen religieus en modern  
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Van donderdag 3 maart tot en met donderdag 31 maart: online ingediende ideeën  

 

Participelt.be 

- Ik vind het heel jammer dat de Kerk verdwijnt maar wel heel goed dat het niet weer zo een 

leegstaand gebouw word! 

Ik mis echt een jeugdhuis in Pelt! Een plaats waar onze jeugd gewoon kan samen komen 

maar ook waar er beginnende bandjes, dj's, komieken.... hun kunsten kunnen tonen. Ikzelf 

ben afkomstig van Hechtel en ik heb mijn beste weekends doorgebracht in jeugdhuis de 

Zonk.  

- Een paar ideeën voor de herbestemming van de kerk van de Grote Heide Op zeer korte 

termijn: opvang van vluchtelingen. Daarna Vooraf  

1. Buitenkant kerk en toren schilderen in een aan de wijk aangepaste kleur.  

2. Een verdieping aanbrengen boven het schip van de kerk, met enkele grote ramen aan 

weerszijden in het dak.  

3. Indeling a. gelijkvloers: - vergaderruimte (sacristie); - multifunctioneel (les)lokaal (met 

beamer, digibord …) voor bijvoorbeeld onderwijs Nederlands aan anderstaligen, diverse 

cursussen, lezingen, voordrachten, …. .; - ontmoetingsruimte voor jongeren; (wil ik wel bij 

meedenken/doen) - gezondheidscentrum/dokterspost; - gezellige ruimte waar men koffie 

kan komen drinken enz. - crèche; - stilteruimte, waar mensen een kaarsje kunnen branden 

(zijkapel). b. eerste verdieping: - repetitieruimte voor toneel e.d.; - grote zaal voor toneel, 

concert- en filmavonden, grotere buurtbijeenkomsten enz. (ook voor verhuur). 

4. Een duidelijke website waarop het activiteitenrooster te zien is. Tip: de website van een 

verbouwde kerk in Tilburg: https://www.herbestemming.nu/projecten/hasseltse-kerk-

tilburg. 

 

E-mail 

- De kunstacademie van Neerpelt is bekend tot ver buiten de grenzen van Pelt en ligt maar een 

twee km van het centrum van De Grote Heide.  

Een samenwerking met het project Brede School kan voor alle partijen een win-winsituatie 

opleveren. Volgens mij leent de kerk zich goed om er een tweetal keer per jaar werken ten 

toon te stellen. 

Dit zal de betrokkenheid van de bewoners van de Grote Heide, maar vooral van de 

schoolgaande jeugd ten goede komen. Kunst is een verbindende factor. 
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