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Dit document vat de resultaten samen van het participatietraject dat in de zomer en het najaar van 

2021 uitgerold werd ter gelegenheid van de zoektocht naar bijkomende functies voor de 

parochiekerken in Steenokkerzeel. Het gemeente- en centraal kerkbestuur schakelden PARCUM 

vzw in om dit traject te begeleiden. 

Het participatietraject werd tweeledig opgevat: 

 Enquête (digitaal en papier) – juli-augustus 2021 

 Brainstormsessies (één in elke kerk) – oktober 2021 

Ideeën en pistes beschreven in dit rapport kwamen voort uit de antwoorden van de enquêtes en de 

brainstormsessies. Er werden nog geen beslissingen genomen door gemeente- of kerkbesturen. De 

bedoeling is om in de loop van de volgende maanden één of enkele voorkeurspistes en een aanpak 

te bepalen voor de verdere uitrol van bijkomende functies. 

Vragen en bedenkingen bij dit document kunnen tot eind januari 2022 gericht worden aan 

ellen.descamps@parcum.be. 

 

Totaal aantal ingediende enquêtes: 175. 

 

Tabel 1. Deze tabel biedt inzicht in de leeftijden van het totale aantal respondenten. 
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Tabel 2. Deze tabel biedt per kerk een overzicht van de leeftijdscategorieën van de respondenten. 

 

 

Het betrof een meerkeuzevraag (meerdere antwoorden per respondent mogelijk; de totaalsom van 

de antwoorden per kerk stemt m.a.w. niet overeen met het totale aantal ingediende enquêtes): 

 Humelgem: 73 antwoorden 
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 Melsbroek: 113 antwoorden 

 Perk: 80 antwoorden 

 SOZ: 133 antwoorden 

 

Interpretatie grafiek: 

 Humelgem: 34,2% duidde ‘eucharistieviering’ aan 

 Melsbroek: 27,4% “ 

 Perk: 23,8 % “ 

 SOZ: 22,6% “ 

 

 SOZ: 27,8% duidde ‘andere vieringen’ aan 

 Perk: 26,3% “ 

 Melsbroek: 16,8% “ 

 Humelgem: 8,2% “ 

 

 Melsbroek: 13,3% duidde ‘concerten, lezingen, tentoonstellingen’ aan 

 SOZ: 12,8% “ 

 Perk: 12,5% “ 

 Humelgem: 12,3% “ 

 

 Humelgem: 23,3% duidde ‘rust en stilte’ aan 

 Melsbroek: 23% “ 

 SOZ: 21,1% “ 

 Perk: 20% “ 

 

 Melsbroek: 18,6% duidde ‘erfgoed en kunst’ aan 

 Humelgem: 17,8% “ 

 Perk: 16,3% “ 

 SOZ: 13,5% “ 

 

 Humelgem: 4,1% duidde ‘andere’ aan 

 SOZ: 2,3% “ 

 Perk: 1,3% “ 

 Melsbroek: 0,9% “ 

‘Andere’ (weinig): sociaal contact, pastorale activiteiten, deelname parochieleven, 

vergaderingen (Perk), onthaasting, vorming gebruik pc en smartphone. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Het betrof een meerkeuzevraag (meerdere antwoorden per respondent mogelijk; de totaalsom van 

de antwoorden per kerk stemt m.a.w. niet overeen met het totale aantal ingediende enquêtes). 

Hieronder worden perk kerk de populairste antwoorden in volgorde van het aantal vermeldingen 

op een rijtje gezet: 

 Humelgem: 62 antwoorden 

 Melsbroek: 113 antwoorden 

 Perk: 44 antwoorden 

 SOZ: 74 antwoorden 

Interpretatie grafiek: 

Cultuur en sociale ontmoetingen steken er overal sterk bovenuit. 

Humelgem: 

1. Cultuur en sociale ontmoetingen (beide 16) 

2. jeugd en sport (beide 7) 

3. vergaderen (6) 

4. stilte/gebed (5) 

Melsbroek: 

1. Cultuur (39) 

2. Sociale ontmoetingen (37) 

3. Vergaderen (10) 

4. Commercieel (9) 

5. Kinderen en jeugd (7) 

Perk: 

1. Cultuur (16) 

2. Sociale ontmoetingen (15) 
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3. Vergaderen (4) 

4. Kinderen en jeugd (3) 

Steenokkerzeel: 

1. Cultuur (24) 

2. Sociale ontmoetingen (23) 

3. Vergaderen (9) 

4. Commercieel (6) 

5. Jeugd (5) 

 

 

Instructies bij onderstaande visualisaties: de woorden die het grootst weergegeven staan zijn 

degene die het meest terugkwamen in de antwoorden. De kleinste betreffen antwoorden die 

doorgaans slechts één maal aangehaald werden. 

Humelgem: 

 

 Vnl. Cultuur (expo’s, concerten, voordrachten), welzijn, ontmoeting (bv. recepties) en sport 

komen sterk naar boven. 

 Specifieke of aanvullende ideeën en opmerkingen: 

o Kerkruimte als groter alternatief voor lokaal jeugdbeweging 

o Jiu-Jitsuclub 

o Recepties na misvieringen, culturele activiteiten, etc. 

o Samenwerking met jeugdorganisaties voor activiteiten rond stilte en meditatie 

o Vakantieopvang 
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Melsbroek: 

 

 Het sociale (bv. praatgroepen, gemeenschapsruimte), rust en vergaderingen komen sterk 

naar boven + vraag naar inbedding in dorpskom. 

 Specifieke of aanvullende ideeën en opmerkingen: 

o Kerkruimte als groter alternatief voor parochiezaal 

o Praatgroepen (inclusie): anderstaligen, intercultureel 

o Praatgroepen en infosessies voor ouders (met koffie/thee) 

o Open deuren behouden (o.a. voor OMIKRON-patiënten) 

o Kinderpoppenkast 

o Boekenbeurs 

o Markt: rommelmarkt, biologische producten, buurtwinkel 

o Ruimte voor uitoefening creatieve hobby’s 

o Archiefruimte 

o Vergaderingen: infrastructuur voor vergaderingen en conferenties (integreren met 

toekomst pastorie: bv. optie fysieke break-out rooms) 
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Perk: 

 

 Vnl. Klemtoon op erfgoed/toerisme, welzijn (en het culturele) 

 Ideeën als ‘skatepark’, ‘bmx-park’, ‘doolhof’, ‘escaperoom’, ‘lasershooting’ en ‘klimmuur’ 

kwamen van één persoon. 

 Specifieke of aanvullende ideeën en opmerkingen: 

o Kunstateliers 

o Klassieke concerten en orgel 

o Yoga 

o Toerismebureau 
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Steenokkerzeel: 

 

 Naast concerten en tentoonstellingen, vnl. focus op bib, studeren, ontmoeting. 

 Specifieke of aanvullende ideeën en opmerkingen: 

o Studeerruimte 

o Thematische tentoonstellingen heemkring Ter Ham, bibliotheek,… 

o Matinéeconcerten 

o Voordrachten (i.s.m. bibliotheek) Nederlandse literatuur en poëzie 

o Uitbreiding/opslag bib 

o Workshops bib 

o Plek waar jeugd leert omgaan met mindervaliden en ouderen 

o Ruimte voor grootschalige brainstormsessies 

o Klimzaal 

o Markt: voeding, platform voor creatieve zelfstandigen 

o appartementen 

 

 

 Blijft voorlopig nog algemeen. 

 Overkoepelend voor alle kerken kan gesteld worden dat de meerderheid er voorkeur aan 

geeft om alle verenigingen te betrekken bij het gesprek. Een minderheid geeft aan enkel 

christelijke organisaties te willen betrekken. Enkelen willen jeugd- en sportverenigingen 

niet mee aan tafel. 
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Regelmatig wordt aangegeven dat dit te bekijken valt eens de invulling bekend wordt. 

Interpretatie grafiek: 

 Humelgem: 6 ja (1 tot 10u/week) 

 Melsbroek: 10 ja (30 min tot 5u/week) 

 Perk: 5 ja (2 tot 8u/week) 

 SOZ: 11 ja (1 tot 4u, of ‘wat nodig’) 
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Onderdeel 1: ‘Lokale context verkennen’ 

Wat is typisch voor Humelgem? 
 Historische omgeving / oude dorpskern: 3 

 Rustige dorpskern in nabijheid van drukke steenweg: 3 

 Aangename, gemoedelijke woonplaats: 2 

 Betrokkenheid, samenhorigheid, kleine dorpsgemeenschap  

 Omringend kerkhof 

 Jaarlijkse processie i.k.v. de Sint-Catharinafeesten 

 Actieve werking parochiezaal 

 Gezellige kerk 

 

Wat wil je zeker behouden in Humelgem? 
 Alles wat Humelgem typeert 

 Kerk als rust- en stilteplek 

 Gevoel van verbondenheid binnen kleinschalige dorpsgemeenschap 

 Kerk als repetitieruimte voor het koor 

 

Als je kon, wat zou je in Humelgem veranderen? 
 Kerk openstellen op frequente basis 

 Klein dorpscafé in of rond de kerk 

 Ruimte voor tentoonstellingen en concerten 

 Verkeersveiligheid: 

o Drukte op steenweg beperken 

o Oversteek steenweg 

o Voetpaden 

o Centrum verkeersvrij maken 

 Integratie nieuwe inwoners 

 Sociaal netwerk met alle inwoners 
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Onderdeel 2: ‘Jullie ideeën voor de kerk’ 

Welke ideeën hebben jullie voor de toekomst van de kerk van Humelgem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in volgorde van populariteit) 

Omschrijving idee   Aantal 

keer 

genoemd 

Aantal 

groene 

duimen 

Aantal 

rode 

duimen 

Bedenkingen 

Concerten 5 1 
 

(met respect voor 

gebouw/omgeving), vnl. klassiek, 

kleine bezetting 

Voordrachten 5     (met respect voor 

gebouw/omgeving) 

Kleinere feesten / recepties 3     (met respect voor 

gebouw/omgeving), indien mogelijk 

link met parochiezaal 

(eetgelegenheid) 

Tentoonstellingen 3       

Open kerk 2 1   Ook buiten de eredienst 

Repetitieruimte voor koor en andere 

muziekverenigingen 

2   1   

Yoga en meditatie 1       
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Judo, Ju-Jitsu 1     Past niet bij de geest van de ruimte, 

bergruimte voor materiaal? 

Jeugdmissen 1     Religieus - ideeën voor pastoor Piet 

Thematische misvieringen 1     Religieus - ideeën voor pastoor Piet 

Quiz 1     (met respect voor 

gebouw/omgeving) 

Pop-up markt voor kleine, lokale 

ambachtslieden en handelaars 

1     (met respect voor 

gebouw/omgeving) 

Tekenles of andere kunsten 1 1 1 Bergruimte voor materiaal? 

Infoavonden 1       

Gespreksavonden 1       

Toneel 1       

Studeerrruimte 1       

Pop-up bar/café 1 4   In afstemming met parochiezaal, na 

de mis? 

Feestjes voor gepensioneerden 1   1 (met respect voor 

gebouw/omgeving, bescheiden) 

Verhuur kerk als filmlocatie 1 1     

Filmavond 1 1     

Vrij podium 1   2   

 

Voorkeuren? 

Omschrijving idee  Aantal groene duimen Bedenkingen 

Pop-up bar/café 4 In afstemming met parochiezaal, na de mis? 
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Concerten 1 (met respect voor gebouw/omgeving), vnl. klassiek, 

kleine bezetting 

Open kerk 1 Ook buiten de eredienst 

Tekenles of andere 

kunsten 

1 Bergruimte voor materiaal? 

Verhuur kerk als 

filmlocatie 

1   

Filmavond 1   

 

Bezwaren? 

Omschrijving idee  Aantal rode duimen Bedenkingen 

Vrij podium 2   

Repetitieruimte 

voor koor en 

andere 

muziekverenigingen 

1   

Tekenles of andere 

kunsten 

1 Bergruimte voor materiaal? 

Feestjes voor 

gepensioneerden 

1 (met respect voor gebouw/omgeving, bescheiden) 

 

 

Onderdeel 1: ‘Lokale context verkennen’ 

Wat is typisch voor Melsbroek? 
 Kerkhof grotendeels rondom de kerk 

 Kerk met open deuren: ontmoeting, rust, stilte 

 Wekelijkse eucharistieviering 

 MS-Kliniek (Nationaal MS Centrum) 

 WZC Floordam 

 Verenigingsleven 

 Dorpsgemeenschap, samenhorigheid, kleinschalig 

 Toeristische wandel- en fietsroutes: vertrekpunt aan de kerk 
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 Parochiezaal 

 Nauwelijks handelszaken en een café met beperkte openingstijden 

 

Wat wil je zeker behouden in Melsbroek? 
 Alles 

 Ontmoetingsmogelijkheden rond en in de kerk (o.a. plein/parkeerplaats pastorie, café, 

parochiezaal) 

 Landelijk karakter en uitzicht van het dorp 

 Verenigingsleven, samenhorigheidsgevoel 

 Kerk: 

o Open deuren 

o Misviering 

o Rustpunt 

o Erfgoed: interieur en bouwschil 

 

Als je kon, wat zou je in Melsbroek veranderen? 
 Openbare toiletten 

 Meer culturele activiteiten (tentoonstellingen, concerten,…) 

 I.v.m. kerk en kerkhof: onderhoud graven, upgrade strooiweide 

 Handel: klein supermarktje, bakker, bankautomaat,… (buurtwinkels) 

 Verkeer: minder auto’s, voetpaden verbeteren, fietszone creëren in het centrum (eventueel 

ter vervanging van zone 30) 

 Toeristisch infopunt creëren 

 Evenwicht zoeken tussen natuur en omgeving 

 (Wettelijke) bescherming kerk en omgeving verder nastreven  

 

 

Onderdeel 2: ‘Jullie ideeën voor de kerk’ 

Welke ideeën hebben jullie voor de toekomst van de kerk van Melsbroek? 

 

(in volgorde van populariteit) 
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Omschrijving idee  Aantal 
keer 
genoemd 

Aantal 
groene 
duimen 

Aantal 
rode 
duimen 

Bedenkingen 

Concerten 9 3   Orgel, zang, piano, groepen,… (sereen, 
maar hoeft niet per sé klassiek te zijn) 

Tentoonstellingen 9 1   Geen naakten (niks provocatief) 

Voordrachten 5 1     

Toneel 5       

Rust en stilte 2 1   MS-kliniek, Floordam, niet-gelovigen,… 

Afscheidsvieringen 1     Niet-liturgisch 

Yoga 1       

Tekenles 1       

Studieruimte 1       

Vergaderruimte 1       

Toeristisch infopunt 1     Info kerk en omgeving, onbemand 

Recepties 1     Na bepaalde plechtigheden (bv. doop, 
trouw) 

Lokale markt 1   3 Geen commercie in de kerk 

Pop-ups 1 1 3 Kerk + restaurant, café, 
ontmoetingsgelegenheden,… 

 

Algemene, praktische bedenkingen en randvoorwaarden: 
 Toevoeging nieuwe activiteiten en eventuele ingrepen steeds uitvoeren met respect voor 

het gebouw en haar religieuze functie 

 Dorpskern globaal bekijken (naast de kerk ook nadenken over pastorie en parochiezaal) 

 Financiële en beheersmatige implicaties van potentiële bijkomende functies goed evalueren 

en duidelijke afspraken maken (taakverdeling, kostenverdeling, etc.) 

 Indien nood tot compartimenteren: mobiele afscheidingswand (niet vast) (velen geven hier 

voorkeur aan) 

 Sommigen geven aan dat het koor in ieder geval zuiver gereserveerd moet blijven voor 

religieuze activiteiten 
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 Kerkelijke activiteiten moeten voorrang krijgen 

 Oog voor erfgoedwaarden 

 Sanitair voorzien (veel voorstanders) 

 Het voorzien van culturele activiteiten afstemmen met andere kerken. Misschien 

centraliseren? 

 Samenwerking Floordam en Omikron? 

 

Voorkeuren? 

Omschrijving idee  Aantal 
groene 
duimen 

Bedenkingen 

Concerten 3 Orgel, zang, piano, groepen,… (sereen, maar hoeft niet per sé klassiek te 
zijn) 

Tentoonstellingen 1 Geen naakten (niks provocatief) 

Voordrachten 1   

Rust en stilte 1 MS-kliniek, Floordam, niet-gelovigen,… 

Pop-ups 1 Kerk + restaurant, café, ontmoetingsgelegenheden,… 

 

Bezwaren? 

Omschrijving 
idee 

Aantal rode 
duimen 

Bedenkingen 

Lokale markt 3 Geen commercie in de kerk 

Pop-ups 3 Kerk + restaurant, café, ontmoetingsgelegenheden,… 

 

 

 

Onderdeel 1: ‘Lokale context verkennen’ 

Wat is typisch voor Perk? 
 Hoge concentratie historische, al dan niet beschermde, gebouwen + beschermd 

dorpsgezicht (5): 

o Sint-Niklaaskerk, beschermd 

o GC De Camme (oorspronkelijk brouwerij, nadien gemeentehuis, nu 

gemeenschapscentrum, Inventaris Onroerend Erfgoed: ‘Banbrouwerij De Kam’, 

vastgesteld) 
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o De (grote) pastorie (Inventaris Onroerend Erfgoed: ‘Pastorie Sint-Niklaasparochie 

en omgeving’, beschermd 

o Kasteel de Ribaucourt, beschermd 

o Kasteelhoeve Hof te Veaux, beschermd 

o Rentmeesterswoning, beschermd 

o … 

 Levendige gemeenschap, uitgebreid verenigingsleven (chiro, voetbal, koor, fanfare Teniers, 

heemkundige kring,…) (5) 

 Landelijk karakter, groen, open ruimte (3) 

 Mooie, knusse dorpskern (2) 

 Levendige dorpskern met diverse faciliteiten: 

o 5 cafés (2) 

o 2 feestzalen (Teniers en parochiezaal) 

 Jongere gezinnen (verkaveling) 

 Religieuze traditie: boeteprocessie ter ere van OLV (2 juli) 

 Katholieke school (kleuter en basis) 

 Adellijke invloed op kerk, parochie, dorp 

 Tweedeling door Tervuursesteenweg 
 

Wat wil je zeker behouden in Perk? 
 Bovenstaande karakteristieken van de dorpskern 

 Invloed van de kerk 

 Kunstschatten 

 Processie 

 Kerkhof rond de kerk 

 Geen hoogbouw 

 

Als je kon, wat zou je in Perk veranderen? 
 Kasseiweg (Tervuursesteenweg) weg 

 Kerk openstellen (rustpunt, bezinningsplek) 

 Wc op het kerkhof openen buiten de uren van de misviering 

 Opfrissen parochiezaal 

 Verenigingsleven verder uitbreiden 

 Gemeenschappelijke faciliteiten (vb. speeltuin, collectieve tuin,…) 

 Uitbouw kleinhandel (o.a. kruidenier, traiteur) 

 Verfraaiing dorpsplein 

 Parkeerplaatsen voor de adel weg 

 Betaalbaar wonen 

 Koffiebar/tearoom (rustig verpozen) 

 

Onderdeel 2: ‘Jullie ideeën voor de kerk’ 

Welke ideeën hebben jullie voor de toekomst van de kerk van Perk? 
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(in volgorde van populariteit) 

Omschrijving idee  Aantal 
keer 
genoemd 

Aantal 
groene 
duimen 

Aantal 
rode 
duimen 

Bedenkingen 

Concerten 6 3   o.a. van koren, orgel, fanfare, extern, 
akoestisch, korenfestival? 

Lezingen 4 1   Complementair met De Camme 

Tentoonstellingen 4 2   Complementair met De Camme 

(Boeren)markt 4 2 2 Bv. 1x per week, lokale producten (witloof, 
pralines,…) bvb. gepresenteerd door lokale 
restaurants 

Yoga en mindfulness 4       

Bezinningsruimte 3     Open kerk, iedereen welkom voor rust en 
stilte 

Praatruimte 3 1   De kerk brengt mensen samen.', 'De kerk 
helpt mensen.' 

Studie/-leesruimte 2       

Pop-up winkel 1     Kleinschalig, voor kleine, lokale (beginnende) 
handelaars 
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Slagerij/kruidenier 1   3 Box-in-box 

Afhaalpunt 1     bv. van biologische producten 

Urnenkerk 1       

Workshops 1       

Kinderanimatie 1       

Artiestenmissen 1 2   Lokale muzikanten, zangers, 
toneelgezelschappen, kunstenaars,... die 
misvieringen opluisteren, eventueel met 
omhaling voor artiest 

Repetitieruimte 1     Voor koor, fanfare, band, toneel,… 

Vergaderruimte 1     Complementair met De Camme 

Catechese 1       

Speeddating 1 1     

Ruilbib 1     Boeken, materiaal 

Museumkerk 1     Eigen erfgoedschatten en gebouw in de 
kijker 

Rustige 
ontspanningsruimte 

1     bv. grote tafel voor gezelschapsspelletjes 

Opnamestudio 1     Box-in-box in zijbeuk 

Toeristisch infopunt 1     In de kasteelhoeve (?) komt dit ook. Op 
beide plekken? In kerk enkel info over 
kerkgebouw en erfgoedobjecten? 
Bescheiden tafeltje met flyers 

Medegebruik 1 1   Andere christelijke erediensten gebruiken 
het kerkgebouw: intussen afspraken 
gemaakt met Libanese gemeenschap 

 

Bijkomende opmerkingen 
 Globaal plan voor de vier kerken (ook pastoraal): keuzes durven maken met het oog op 

duurzaam beheer voor de toekomst. 

 WC in de kerk 
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 Ideeën voor in het geval er ruimtelijke ingrepen nodig zouden zijn: 

o Mobiele wand om nieuwe functies toe te laten en toch de architecturale waarde niet 

aan te tasten (in de lengte of dwars) 

o Glazen wand tussen pilaren zijbeuken 

 

Voorkeuren? 

Omschrijving 
idee  

Aantal groene 
duimen 

Bedenkingen 

Concerten 3 o.a. van koren, orgel, fanfare, extern, akoestisch 

Tentoonstellingen 2 Complementair met De Camme 

(Boeren)markt 2 Bv. 1x per week, lokale producten (witloof, pralines,…) 
bvb. gepresenteerd door lokale restaurants 

Artiestenmissen 2 Lokale muzikanten, zangers, toneelgezelschappen, 
kunstenaars,... die misvieringen opluisteren, eventueel 
met omhaling voor artiest 

Lezingen 1 Complementair met De Camme 

Praatruimte 1 De kerk brengt mensen samen.', 'De kerk helpt mensen.' 

Speeddating 1   

Medegebruik 1 Andere christelijke erediensten gebruiken het 
kerkgebouw: intussen afspraken gemaakt met Libanese 
gemeenschap 

 

Bezwaren? 

Omschrijving idee  Aantal rode 
duimen 

Bedenkingen 

Slagerij/kruidenier/kleinhandel 3 Box-in-box 

(Boeren)markt 2 Bv. 1x per week, lokale producten (witloof, pralines,…) 
bvb. gepresenteerd door lokale restaurants 
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Onderdeel 1: ‘Lokale context verkennen’ 

Wat is typisch voor Steenokkerzeel-centrum? 
 Kerk met beiaard, centraal gelegen 

 Parkeergelegenheid rondom de kerk → marktplein op zondag 

 Meerdere handelszaken, horeca,… 

 Meerdere scholen 

 Bibliotheek met daarboven assistentiewoningen en eigen parking 

 Nabijgelegen luchthaven en verkeerstoren zichtbaar vanaf marktplein 

 Kasteel Ter Ham: bedrijfsbijeenkomsten, privé-gelegenheden (bar, ontmoetingsruimtes, 

auditorium) 

 Evenementen: ‘Steenokkerzeel zomert’, 11 juli, Kerstmarkt 

 Kruispunt van economische en vrijetijdswegen 

 

Wat wil je zeker behouden in Steenokkerzeel-centrum? 
 Kerk als: 

o Aula voor de gemeenschap, plaats van ontmoeting 

o Centrum voor spiritualiteit, rust en stilte, bezinning 

o Centrum voor cultuur 

 Dorpsgebeuren rondom de kerk 

 Feestzaal 

 Handelsactiviteiten 

 Inkomsten telecom (kerktoren) 

 

Als je kon, wat zou je in Steenokkerzeel-centrum veranderen? 
 Optie: misvieringen laten doorgaan in één van de andere kerken en (meer) ruimte maken 

voor andere functies (bv. bibliotheek) 

 Vernieuwen parking bibliotheek 

 Doorgaand verkeer rondom de kerk verminderen 

 Minder/geen hoogbouw (meer) 

 Meer groen 

 Meer parkeergelegenheid 

 Toeristisch infocentrum voorzien 
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Onderdeel 2: ‘Jullie ideeën voor de kerk’ 

Welke ideeën hebben jullie voor de toekomst van de kerk van Steenokkerzeel-centrum?

 

(in volgorde van populariteit) 

Omschrijving idee  Aantal 
keer 
genoemd 

Aantal 
groene 
duimen 

Aantal 
rode 
duimen 

Bedenkingen 

Studieruimte 4 2   Koel in de zomer 

Concerten 4 3   Beiaard + allerhande concerten 
binnenin de kerk (kleinschalig) 

Bibliotheek 3 1   Mobiele boekenrekken 

Vergaderruimte 3     Voor jeugd- en cultuurverenigingen, 
bedrijven 

Toeristisch infocentrum 2     Erfgoed, toerisme, bezinning + vaste 
openingsuren (open deuren) 

Rust-stilte-bezinning 2 2     

Recepties 2     Na de misviering (bv. op Pasen, Kerst, 
Allerheiligen,…) 

Seniorenmaaltijd 2   1 1x/maand 
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Theater 2       

Yoga 2       

Beiaardcultuur 2     Educatie: bezoek door scholen + expo 

Open kerk 1 1     

Fietstoerisme 1     Begin- en eindpunt, briefing in de 
kerk, einddrink 

Demoruimte 1     Vb. kerk als voorbeeld voor klanten 
Clock-o-Matic, events PARCUM,… 

Filmlocatie 1     Kerk verhuren 

Startende ondernemers 1     Box-in-box, pop-up 

Binnenspeelruimte 1     Vakantiewerking 

Taalconversatie 1     Binnen het thema 'uitwisseling', 
kleine en middelgrote 
gespreksgroepen (NL, FR, ENG, DE) 

Beurs 1     Kleinschalig: juwelen, fotografie en 
andere artistieke media, artisanale 
bieren, antiekmarkt,… 

Café 1       

Repetitieruimte 1     Fanfare, koren, dansgroepen 

Modeshows 1       

Tentoonstellingen 1       

Interreligieus samenwerken 1       

Klimzaal 1   1   

Dans 1   1   

Circusschool 1       
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Fitnessruimte 1   1   

 

Algemene, praktische bedenkingen en randvoorwaarden 
 Voorrang: stilte en bezinning 

 Nevengebruik stelselmatig opbouwen / ervaring opdoen 

 Duidelijke afspraken maken i.v.m. kosten en uitbating i.g.v. nevenactiviteiten die niet met 

het uitdragen van de misviering te zien hebben (m.a.w.: kerntaak kerkfabriek). 

 Sommigen sturen aan op globale aanpak voor de vier kerken en evalueren of er overal nog 

wel misvieringen gehouden moeten worden. Vraag rijst of het nog nodig is in SOZ-centrum. 

Anderen pleiten ervoor om de misdienst ook hier te behouden. 

 Breder opentrekken i.k.v. toerisme Steenokkerzeel: diverse fietsroutes (fietskaarten 

uitdelen, begin- en eindpunt, faciliteiten,…) 

o O.a. via www.routeyou.com (‘De Zevenkerken lus Steenokkerzeel-Nederokkerzeel’ 

en ‘De Negenkerken lus Steenokkerzeel-Nederokkerzeel’) 

 Eventueel afsluiten Sint-Bernarduskapel → liturgie 

 Oog voor erfgoed 

 Optie: meer transparantie richting marktplein door opentrekken muren? 

 

Voorkeuren? 

Omschrijving idee Aantal groene 
duimen 

Bedenkingen 

Concerten 3 Beiaard + allerhande concerten binnenin de 
kerk (kleinschalig) 

Studieruimte 2 Koel in de zomer 

Rust-stilte-bezinning 2   

Bibliotheek 1 Mobiele boekenrekken 

Open kerk 1   

 

Bezwaren? 

Omschrijving idee Aantal rode 
duimen 

Bedenkingen 

Seniorenmaaltijd 1 1x/maand 

Klimzaal 1   

http://www.routeyou.com/
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7004369/recreatieve-fietsroute/de-zevenkerken-lus-steenokkerzeel-nederokkerzeel
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7010437/recreatieve-fietsroute/de-negenkerken-lus-steenokkerzeel-nederokkerzeel
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Dans 1   

Fitnessruimte 1   

 


