
Waarom doen we dit?
De deuren van de kerken in Vlaanderen blijven 
steeds vaker gesloten. Nochtans zijn het vaak mooie 
gebouwen die het hart vormen van het dorp. Daarom 
stellen mensen op steeds meer plekken de vraag:  
Wat moeten we ermee? 

De kapel van 
Braken staat meer 
en meer leeg. 
Onderhoudskosten 
lopen op, restauraties 
moeten dringend 
gebeuren,… Maar,  
er zijn beperkte 
financiële middelen en 
de weg naar subsidies 
is lang en onzeker. 
Bovendien is er steeds 
meer de vraag: ‘wat is 
het nut om al dat geld te 
steken in een gebouw dat 
amper gebruik wordt?’ 

Maar, de kapel heeft erg 
iconische én centrale plek in 
het dorp. Het is een visueel, 
emotioneel en cultureel 
knooppunt. Deze centrale 
functie behouden  
is en blijft een uitgangspunt. 
Daarom willen we een 
inventieve strategie bedenken 
om de toekomst van de kapel 
veilig te stellen én  
om investeringen in het 
gebouw mogelijk en 
verantwoord te maken.
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Contact

DAVY STERKENS - projectcoördinator
E davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be
T 016 28 61 39
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Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door co�nanciering uit Platteland Plus, 
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen

Infofolder - traject
kapel Braken



Een traject voor Braken
Kerk als dorpsknooppunt is een 
participatief traject. Samen met 
bewoners wordt er gewerkt aan een 
toekomststrategie voor hun kerkgebouw. 

Wat?
Strategie opstellen 
voor het toekomstig 
gebruik van de kapel 
in Braken

Samen met de 
bewoners van Braken 
én geïnteresseerden aan 
de slag. Ieders mening 
telt!

Begeleiding van 
gemeentebestuur 
én pastorale eenheid 
om deze visie te 

realiseren (korte- en 
langetermijnplanning, 
gesprekken met erfgoed, 
bisdom, overheden,...)

12 500 euro budget 
om vandaag al iets te 
doen als eerste stap 
naar de toekomst

Hoe?
• Startmoment om alle geïnteresseerden te 

informeren 

• Vier werksessies om samen na te denken, ideeën 
uit te wisselen én knopen door te hakken 

• We vertrekken vanuit de brede context van het dorp 
Braken: Wat speelt er, waar zitten er noden, wat gaat 
er goed,… 

• Nadien plaatsen we de kapel én het toekomstig 
gebruik ervan in relatie met brede context 

• Dit leidt tot strategie specifiek voor de kapel 

• Samen bepalen we waar die 12 500 euro naartoe 
zal gaan op korte termijn én realiseren we dit. 

• Nadien is er verdere ondersteuning voor gemeente 
én pastorale eenheid om de visie om te zetten in 
realisatie

Wanneer?
Vier creatieve werksessies

Werksessie 1: ideeënverkenner  16 november 2018  
    19u30-21u30 (Kapel)

Werksessie 2: Ideeënverbeelder 25 november 2018
    10u30-12u30 (Kapel)

Werksessie 3: Quickwinplanner 3 december 2018
    19u30-21u30 (Refter  
    school)

Werksessie 4: naar realisatie 12 december 2018
    19u30-21u30 (Kapel)

 Ga mee op    
  weg naar een    
  toekomst voor  
   de kapel  
    van Braken


