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185.3 - Kerkenbeleidsplan Oud-Heverlee - goedkeuring
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 (het 'eredienstendecreet');
Decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst,
gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en
crematoria;
Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014 en alle
latere wijzigingen, die stipuleren aan welke vormvereisten een kerkenbeleidsplan dient te
voldoen;
Pastorieplan Oud-Heverlee 2020-2026;
Het voorbereidend participatietraject met inwoners, de kerkraden van Oud-Heverlee en het
gemeentebestuur begeleid door PARCUM vzw;
Het voorliggend Kerkenbeleidsplan met conclusies per kerk, dat in onderling overleg werd
opgesteld;
De Goedkeuring van het voorliggend Kerkenbeleidsplan door het Aartsbisdom MechelenBrussel, Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen.
Feiten en context
Het kerkenbeleidsplan biedt een lokaal gedragen langetermijnvisie voor alle gebouwen die
bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente.
Het kerkenbeleidsplan wordt goedgekeurd door het representatief orgaan van de betrokken
eredienst (de bisschop voor de katholieke eredienst) en nadien door de voogdij-overheid. Voor
de katholieke eredienst, de protestantse eredienst, de anglicaanse eredienst en de Israëlitische
eredienst wordt dit goedgekeurd door de gemeenteraad
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan Oud-Heverlee goed.
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Artikel 2: Het kerkenbeleidsplan maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit een afschrift te bezorgen aan: het Aartsbisdom MechelenBrussel vzw, het Centraal Kerkbestuur Oud-Heverlee en het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur.
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