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Op dinsdagavond 18 januari 2022 werd er digitaal een infomoment voor de buurt gehouden. 
 
Het programma van de avond was als volgt: 

 19u: Ontvangst en praktische afspraken 
 19u10: Welkomstwoordje en toelichting door de Stad 
 19u15: Voorstelling van het project door de Stichting Kurt Defrancq 
 19u30: Vragen en feedback uit de buurt 

 
Na de toelichting en de voorstelling werden door de geïnteresseerde deelnemers vragen 
gesteld. 
Hieronder kan u een overzicht vinden van de vragen en de antwoorden. 
 
Heeft de Stad Gent reeds een beslissing genomen omtrent het Ontmoetingscentrum 
Baarle? Wat zal er gebeuren met de huidige gebruikers? 
 
De Stad Gent heeft nog geen definitieve beleidsbeslissing omtrent de toekomst van het 
Ontmoetingscentrum Baarle genomen. Als er een beslissing over de toekomst van het OC 
Baarle wordt genomen, zal de Stad daarbij rekening houden met de huidige gebruikers. Het 
staat vandaag niet vast dat het Ontmoetingscentrum zal verkocht worden. 
 
Welke impact heeft het voorstel van de Stichting Kurt Defrancq op het terrein en de lokalen 
van de chiro? 
 
Het terrein en de lokalen van de chiro maken geen deel uit van het voorstel. Nu en in de 
toekomst verwacht de Stichting geen invloed/impact op deze goederen en de werking van 
de chiro. Dit geldt tevens voor de gebruiker van de bibliotheek. 
 
Hoe zit de Stichting Kurt Defrancq de organisatie van de kerk als plek voor de socio-
culturele lokale verenigingen? 
 
Op welbepaalde momenten zal de kerk leeg staan/niet gebruikt worden voor een activiteit, 
voorstelling of tentoonstelling. Het is dan de bedoeling dat de kerk zoveel als mogelijk door 
de socio-culturele lokale verenigingen gebruikt wordt. De Stichting heeft reeds zelf het 
initiatief genomen om met de meeste van deze verenigingen gesprekken aan te gaan om 
hun noden en wensen te weten. Op het eerste zicht was enkel het gebruik van de kerk door 
TTC Baarle een probleem, maar ook daar denkt de Stichting een oplossing te kunnen vinden. 
Door de samenwerking met WZC Leiehome kunnen verenigingen daar ook terecht. De 
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Stichting benadrukt wel dat het project maar ten volle zal kunnen slagen als ook de pastorie 
ter beschikking wordt gesteld. De Stichting vraagt dan ook aan de Stad om de gesprekken 
hierover verder aan te gaan. 
 
Binnenkort organiseert het Cultuurplatform een cultuurwandeling. De bedoeling is om ook 
de kerk in deze wandeling op te nemen. Kan dit gezien de timing van de open oproep? 
 
Momenteel wordt de kerk nog steeds door de Kerkfabriek beheerd. Vragen tot gebruik van 
de kerk dienen dan ook nog steeds aan de Kerkfabriek te worden gesteld. 
 


