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Sofie De Sutter

Van: Ronny Meerpoel
Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:20
Aan: Steven Verstuyft; Jeroen Logghe; Simon Van Der Heyden; Maaike Afschrift
CC: Borchert Beliën; onthaal
Onderwerp: RE: Kerk Moortsele Sint-Amandus

Geachte 
 
Voor de kerk van Moortsele is er inderdaad een kandidaat koper. Vooraleer de kerk kan verkocht worden dient de 
kerk vooraf ‘Aan de eredienst onttrokken’ te worden. Hieromtrent zijn gesprekken aan de gang met het bisdom die 
alleszins de garantie wil dat de kerk na verkoop een waardig gebruik kent. Deze procedure dient eerst doorlopen te 
worden alvorens de kerk kan verkocht worden.  
Het gebouw van de Parochiale Kring is eigendom van Solva. Solva heeft alleszins de intentie om het gebouw te 
slopen aangezien er in het gebouw ook vrij veel asbest aanwezig is. Voor wat betreft de nabestemming van de 
gronden werd hieromtrent nog geen beslissing genomen en wordt onderhandeld met Solva.  
 
 
met vriendelijke groet 
 
Ronny Meerpoel 
departementshoofd Grondgebiedszaken 
omgevingsambtenaar Milieu 
noodplanningscoördinator 
 
Gemeente Oosterzele 
Dorp 1, 9860 Oosterzele 
09 363 99 34 
 
Lees onze e-maildisclaimer 
 

 
 
 

  

I.k.v. de maatregelen om het Coronavirus in te perken, werken onze diensten enkel op 
afspraak. Contacteer ons via 09 362 50 09 (maandag - vrijdag van 8.45 tot 12 uur; 

woensdagmiddag van 13.30 - 16 uur en maandagavond van 18 - 20 uur) of 
info@oosterzele.be. 

 

  

Lees onze e-maildisclaimer 

  

Van: Steven Verstuyft <abenduntergang@gmail.com>  
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 11:26 
Aan: Dirk De Ganck <Dirk.DeGanck@oosterzele.be>; Klaas Van Cauwenberge 
<Klaas.VanCauwenberge@oosterzele.be>; Borchert Beliën <algemeendirecteur@oosterzele.be>; Jeroen Logghe 
<jeroenlogghe@hotmail.com>; Simon Van Der Heyden <simonmia@hotmail.com>; Maaike Afschrift 
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<maaike_afschrift@hotmail.com> 
Onderwerp: Kerk Moortsele Sint-Amandus 
 

Beste Dirk, Klaas, 

 

We vangen gesprekken op waarvan men zegt dat er besprekingen zijn met een eventuele koper voor de Sint-
Amandus kerk Moortsele. Kunnen jullie ons hierover inlichten? In kerkbeleidsplan Oosterzele van 2018 staat de kerk 
beschreven voor herbestemming  en wil het gemeentebestuur het beschermde kerkgebouw verkopen met 
toevoeging:  slechts in tweede orde en indien er zich geen ernstige koper zou aandienen die het gebouw met 
respect wil in gebruik nemen, zal gewerkt worden aan een invulling ten behoeve van de het sociaal weefsel van de 
gemeente of voor erfgoed/archiefdoeleinden. 

Graag wensen we van jullie te weten, heeft er momenteel zich een koper aangeboden? Indien zo wat zijn de 
plannen ermee, wat is de procedure die de gemeente moet volgen bij verkoop eigendom van de gemeente.  

Eveneens stellen wij ons de vraag of er plannen zijn met het parochiaal gebouw de Kring (Oosterzele) wie is hiervan 
nu de eigenaar? 

 

Met vriendelijke groeten 

Steven Verstuyft 

Gemeenteraadslid  

Groen Oosterzele 

 

 

 


