
Overzicht vraag/antwoord Sint-Jozefkerk 
Echte plaatsbezoek van april/mei 2021 
 
Materiaal 
 
Verdwijnt de meterkast vooraan? 
De meterkast op het openbaar domein, aan de noordgevel van de kerk , blijft behouden.  
 
Er waren honderden stoelen op de foto’s en ik zie maar +/- 35 stoelen in de kerk en nog een  
twintigtal plastieken in de crypte. Zijn de overige stoelen van in de kerk nog ergens aanwezig?  
De overige stoelen zijn uit de kerk verwijderd, dit was zo met de kerkfabriek (de vorige eigenaar) 
overeen gekomen. 
 
Mag de coördinator de nog aanwezige (kerk)stoelen gebruiken en zijn er nog extra stoelen ter 
beschikking? 
De aanwezige stoelen kunnen gebruikt worden, er zijn geen bijkomende stoelen ter beschikking. 
  
Hoe oud is het orgel? 
Zoals vermeld in de tekst van de open oproep, is het orgel van 1913.  
 
Mag het beschermd roerend erfgoed (de cultuurgoederen) verplaatst worden? 
Bekijk de princiepsgoedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Daarin geeft het 
Agentschap alvast enkele richtlijnen mee over een aantal beschermde roerende goederen in de kerk. 

 
Architectonische kennis van het gebouw 
 
Wat mag er aan het plafond gebeuren? Mag je bijvoorbeeld lampen hangen? 
Bevestigingen aan het plafond dienen steeds in overleg met agentschap onroerend erfgoed te worden 
afgestemd. Belangrijk hierbij is dat de impact op het interieur minimaal blijft. Bemerk ook dat er 
basisverlichting in de kerk is voorzien (en voor de crypte ook zal worden uitgebouwd). 
 
Wat zit er tussen de plafondbedekking en het dak? 
In het verslag van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen kunnen we lezen dat: “De zolder / kap van de 
zijbeuken niet toegankelijk is, omdat het houten plafond onmiddellijk aan de dakstructuur bevestigd 
is.” 
De middenbeuk is toegankelijk vanuit de toren.  Er ligt een loopbrug, maar die is volgens Willem Remue 
(gepensioneerd medewerker van FM-Kerkfabrieken) in niet al te schitterende staat. Ook de daken 
boven de dwarsbeuken zouden toegankelijk moeten zijn  via een loopbrug. Hieronder een 
principeschets (doorsnede). 

https://stad.gent/nl/media/813290


 

Hoogte van het gebouw aan de binnenkant?  
De afstand van de vloer tot het hoogste punt van het houten gewelf in de middenbeuk bedraagt 20.35 
meter. De hoogte van de crypte is 2,44 meter (hoogste punt) 
 
Geplande werken/aanpassingen 
 
Is er al een volgorde bekend / preciezere timing van de werken in fase 1? 
Na goedkeuring voorontwerp zal dit verder verfijnd worden. Voorlopige planning van de werken: 
zomer 2022-eind 2023. 
 
Wat ligt reeds definitief vast, wat niet? Waar is nog inspraak mogelijk?  
Inspraak is heel beperkt, eventueel nog rond inrichting keuken, locatie wateraansluitingen in de 
ateliers, elektriciteitspunten… maar niet op niveau van structurele ingrepen. 
 
Is de fietsparking al zeker? Kan dat niet buiten voorzien worden? 
We willen het openbaar domein niet belasten met fietsenstallingen omdat we daar ook een 
herinrichting plannen die mikt op ontmoeting. Vandaar de keuze om inpandig fietsenstalling te 
voorzien. Dit leggen we als Stad ook op bij externe projecten. 
 
Kunnen de laatste plannen bezorgd worden? Ik zie kleine verschillen tussen de verschillende pdf’s 
(jambox, fietsparking bv). 
Bekijk hier het meest recente plan van de toekomstige crypte.  
 
 
 

https://stad.gent/nl/media/813287


De toegang langs de zijkant komt uit waar nu een biechtstoel staat, zijn daarachter geen schilderijen? 
Nee, achter de biechtstoel zit geen muurschildering. Vandaar de keuze om de toegang daar te laten 
uitkomen, in afstemming met onroerend erfgoed. 
 
Wat gebeurt er met de plek waar momenteel stockageruimte van de Weggeefwinkel zit? 
Deze ruimte zal als opslagruimte voor de werking van de kerk behouden blijven. 
  
Worden cultuurgoederen, muurschilderingen etc.… gerestaureerd? 
Dit is momenteel niet voorzien binnen het project.  
   
Voor welk verwarmingssysteem zal gekozen worden?  
In de crypte wordt vloerverwarming voorzien. In het kerkschip zal een verwarmingssysteem worden 
voorzien gebaseerd op meerdere luchtverwarmingselementen. De exacte uitwerking hiervan is 
momenteel nog onderwerp van bespreking met het Agentschap onroerend erfgoed en zal binnen het 
voorontwerp worden geconcretiseerd. 
 
Als de verwarming pas aan ’t eind van fase 1 operationeel zal zijn, dan is de gas-kost een stuk lager 
de eerste periode. "Het aandeel in de kosten voor gas zal daarom tijdelijk wegvallen.” Staat in de 
antwoorden op de vragen. Graag een bevestiging dat de 70.000 die eerste periode niet wordt 
verminderd, omdat de verwarmingskost er nog niet is, of toch niet via een vaste installatie. 
Wordt inderdaad niet verminderd. 
  
Op welke manier zal het dak geïsoleerd worden? 
Dit zal worden onderzocht binnen een apart ontwerptraject rond instandhoudingswerken van dak en 
gevel dat door de Stad werd opgestart en dat in de loop van mei gegund zal worden. 
 
Wordt er ventilatie voorzien? Ook voor houtstof bv? 
Er wordt standaard ventilatie voorzien voor de verschillende atelierruimtes, maar geen specifieke 
afzuiging (met uitzondering voor de keuken). 
 
De afsluitingen tussen de ateliers zijn in glas? Behalve rond de keuken? 
Er wordt inderdaad zoveel mogelijk ingezet op transparantie, om zoveel mogelijk licht in de ruimtes te 
brengen en overzicht mogelijk te maken. Kan in ontwerpfase verfijnd worden indien hierrond vragen 
of wensen zijn. 
 
Welke installaties worden voorzien, welke niet (houtbewerkingsmateriaal, keuken, werkmateriaal 
in fietsatelier, …)? 
Enkel de keuken wordt ingericht voorzien. 
 
Kan er water voorzien worden in de winterkapel? 
Dit behoort niet tot de eerste fase, maar we kunnen bekijken met de ontwerpers om dit nog toe te 
voegen. 
 
Kan er een douche voorzien worden in de sacristie naast de toilet die er nu is? 
Er worden nu douches voorzien in de crypte.  
 



Staat de indeling van welke ateliers waar komen reeds vast? Van de keuken begreep ik dat ze 
achteraan wordt voorzien omdat het daar hoger is. 
Werd/wordt er rekening gehouden met luide/stille, stoffige/propere ateliers? 
De ‘jambox’ zal van extra geluidsisolatie worden voorzien en kan dus gebruikt worden voor luidere 
activiteiten (of net stillere als er elders luidere activiteiten doorgaan). Voor de rest wordt er geen 
bijkomende geluidsisolatie voorzien. 
 
Zijn nieuwe onderhandelingen met de brandweer mogelijk in ’t geval we voor de voltooiing van de 
eerste fase al activiteiten willen doen met warm eten of bv verwarming met gasflessen? 
De brandweer is hier heel strikt in, activiteiten waarbij verwarming via gasflessen wordt voorzien zullen 
niet mogelijk zijn. Een warmhoudkeuken met au bain-marie werking is wel bespreekbaar. 
 
Waar komen water aansluitingen? Komt er 3-fasige elektriciteit? 
De wateraansluiting komt in de technische ruimte, maar deze wordt over de volledige crypte verspreid. 
In elk atelier wordt een uitgietbak voorzien. Er komt 3-fasige elektriciteit. Het aantal aftakpunten moet 
nog bepaald worden. 
 
Mag het tapijt weg dat nu in het kerschip ligt?   
Het tapijt mag zeker weg. 
 
Kunnen de ramen open in de crypte?  
De ramen in de crypte kunnen niet open, door de vorm van de gewelven is dat niet mogelijk en dat 
zou ook negatief zijn voor de lichtinval. 

Wat zijn de afmetingen van de toekomstige lift in het gebouw?  
De afmetingen van de lift zijn 215cm x 150cm en van de toegangsopening: 1,1m. 

Wat is de breedte en hoogte van de ‘voordeur’? 
Hoofddeur is 2x130cm breed, binnen zijn de tussendeuren smaller (110cm). 

Zou het mogelijk zijn om duidelijkheid te krijgen over capaciteit en inrichting van de keuken? 
Zie alle afmetingen op het plan. Bemerk dat dit plan nog in voorontwerpfase zit en er dus nog 
wijzigingen mogelijk zijn. 

Word er een sleutelplan voorzien? Met welk systeem zal dat werken (badges, toegangscode…)? Dit 
wordt inderdaad voorzien. Er wordt een toegangssysteem voorzien voor het gebouw en de 
verschillende ruimtes in de crypte. De precieze detaillering maakt deel uit van het eigenlijke ontwerp. 
Als hier suggesties voor zijn, zijn deze zeker welkom. 

Mogen er zonnepanelen op het dak geplaatst worden?  
Er worden zonnepanelen op het dak voorzien binnen de eerste fase van de werken. 

 
 
Werken met de buurt 
 
In het gedeelte ‘managen’ staat er ‘in samenspraak met de buurt’: hebben jullie een lijst van 
buurtorganisaties die hierbij zeker (zouden) moeten betrokken worden? 
Er staat een oplijsting van enkele belangrijke buurtpartners in de open oproep. Welke 
buurtorganisaties, -groepen en -bewoners uiteindelijk betrokken worden zal deel moeten uitmaken 
van het proces dat gelopen wordt. 



Zijn er reeds partners in gedachten voor sommige ateliers? Bv voor het fietsatelier - ik kwam tijdens 
mijn gesprekken nog niemand tegen die aan fietsen wil werken … 
Het zit in de opdracht van de coördinator om partners en opportuniteiten te zoeken, bijvoorbeeld door 
een netwerk in de wijk uit te bouwen. Verschillende stadsdiensten zullen hierin kunnen ondersteunen 
(buurtwerker, wijkregisseur…). Wat betreft fietsen, heeft de fietsambassade al te kennen gegeven 
interesse te hebben in deze locatie. 
 
Wie organiseert de voorstelling aan de buurt? Wie wordt uitgenodigd en door wie? 
De Stad zal dit organiseren, we zijn volop bezig met het uitwerken van een format en koppelen 
hierrond binnenkort terug. De datum ligt al vast: maandag 28 juni van 19u-21u. 
 
 
Financieel en administratief 
 
De som van 70.000 euro, is dat een subsidie? Dan is die BTW niet van toepassing, klopt dat? 
Ik wil vooral graag zeker weten dat het niet gaat om 66.038 euro + 6% BTW of 57.851 euro + 21%, in 
’t geval dat bedrag moet gefactureerd worden. 
Dit bedrag wordt inderdaad als een werkingssubsidie beschouwd. Een dergelijke subsidie zal volledig 
buiten de btw vallen. 
 
Wanneer mogen we een ontwerp van een beheersovereenkomst verwachten? 
Het ontwerp kan je hier bekijken. Dit ontwerp is een eerste aanzet van de beheersovereenkomst en 
zal nog besproken worden met de geselecteerde kandidaat-coördinator met de bedoeling nog aan te 
vullen waar nodig.   
 
Wat als er iets kapot gaat? Ben je dan als coördinator verantwoordelijk voor de kosten? Heb je als 
coördinator een verzekering nodig? 
De coördinator staat in voor het huurdersonderhoud, en draagt hiervoor zelf de kosten: dit betekent 
concreet o.a. dat de huurder instaat voor het regelmatig onderhoud, voor de wettelijk verplichte 
keuringen en voor kleine herstellingen. Als iemand iets kapot maakt, is de coördinator ook 
verantwoordelijk dat dit hersteld wordt (waar nodig in overleg met de Stad). De Stad staat in voor het 
eigenaarsonderhoud. Als er met andere woorden iets kapot gaat als gevolg van ouderdom of slijtage, 
zal de Stad in de meeste gevallen instaan voor de herstelling. Voor meer info over wie welke lasten 
draagt, zie bvb. https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-voor-huurder-en-verhuurder. 
 

De coördinator draagt als een voorzichtig en redelijk persoon zorg voor het gebouw en ziet erop toe 
dat de overige gebruikers dit ook doen.  
 

De Stad sluit als eigenaar een verzekering af tegen brand en aanverwante gevaren, met een volledige 
afstand van verhaal t.a.v. de coördinator en t.a.v. de personen voor wie de coördinator 
verantwoordelijk is. Zie de tekst van de open oproep voor alle details, uitzonderingen, … hierover. 
 

De coördinator dient wel zelf in te staan voor een verzekering objectieve aansprakelijkheid, indien er 
in de kerk een publiek toegankelijke gelegenheid wordt uitgebaat. Indien er daarnaast nog andere 
wettelijke verplichte verzekeringen moeten afgesloten worden voor de activiteiten in de kerk, staat de 
coördinator hier ook voor in.  
 

Daarnaast staat het de coördinator vrij om nog bepaalde andere verzekeringen af te sluiten voor het 
verzekeren van bvb. de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid van de coördinator en de 
gebruikers. De coördinator kan voor zijn of haar eigen inboedel een inboedelverzekering afsluiten. Dit 

https://stad.gent/nl/media/813284
https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-voor-huurder-en-verhuurder


is evenmin een verplichting. Schade aan de eigen inboedel is de verantwoordelijkheid van de 
coördinator.  
 
 
 
Kan er een inschatting gemaakt worden van verbruikskosten om het kerkschip op 12°C te houden? 
Zou je hiervan een inschatting kunnen meegeven? 
De verwachte verbruikskost zou zijn: 15.500 euro per jaar. We rekenen op een Bruto-energiebehoefte 
van 428249.9 kWu met als gasprijs: 0.036 €/kWh.  
Dit is een inschatting en veel hangt af van het gebruik van de kerk. 
 


