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“Maak van pastoriewoning
een ontmoetingscentrum”
JASPER PILLEN (OPEN VLD) ZAL DINSDAG PLEITEN VOOR EEN EIGEN ‘DE GARVE’ IN KOOLKERKE
KOOLKERKE q “Herbestem de pastoriewoning
in Koolkerke tot een ontmoetingscentrum.” Dat
voorstel zal oppositieraadslid Jasper Pillen
(Open VLD) volgende
dinsdag verdedigen op de
Brugse gemeenteraad.
“Er dient zich nu een
unieke kans aan, we mogen dit momentum niet
laten liggen”, klinkt het.
Het verenigingsleven in Koolkerke is zo goed als volledig geconcentreerd in de Arendstraat, waar
zich onder meer de bibliotheek,
de sporthal en het parochiaal centrum bevinden. In die driehoek
ligt zich ook de pastoriewoning.
Die wil gemeenteraadslid Jasper
Pillen (Open VLD) laten herbestemmen tot een volwaardig ontmoetingscentrum.
“We moeten eerlijk zijn: de infrastructuur van de sporthal en het
parochiaal centrum laat te wensen
over”, zegt het oppositieraadslid.
“In de sporthal zijn de vloer en de
douches niet meer van deze tijd
en het sanitair in het parochiaal
centrum - eigendom van het bisdom - kan probleemloos de verge-

Jasper Pillen wil in Koolkerke de pastoriewoning, het parochiaal centrum en de sporthal opwaarderen. (Foto Tom)

lijking met Oost-Europese toestanden doorstaan. Dat gebouw is
gewoon óp. Ik vind dat Koolkerke
recht heeft op een volwaardig en
door de stad beheerd ontmoetingscentrum. Op die manier zouden de mensen en verenigingen
in Koolkerke de kans krijgen om
vlot en in de beste omstandigheden activiteiten, zoals vergaderin-

gen en kaartmiddagen, te organiseren.”
Volgens Jasper Pillen dient zich
nu een unieke kans aan. “Nu de
pastoor geniet van zijn pensioen
in een zorgcentrum, staat de pastoriewoning leeg. Die heeft geen
enkele functie meer. Omdat het
een beschermd stadsgezicht is en
dus niet afgebroken mag worden,

moet de stad - de eigenaar van het
gebouw - er iets mee doen. Daarom stel ik voor om het oude pand
op te waarden tot een ontmoetingscentrum. Trouwens, in het
stedenfonds werd er al 750.000
euro opzij gelegd om pastorieën
te renoveren. Alle puzzelstukjes
lijken in elkaar te vallen, we mogen dit momentum niet laten lig-
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gen.”
Andere deelgemeenten van Brugge hebben al zo'n centrum : Dudzele heeft De Polder, Assebroek
heeft Daverlo... “Maar een mastodont als Daverlo heeft Koolkerke
niet nodig”, weet Jasper Pillen.
“Ik denk eerder aan een soort De
Garve, het lokaal dienstencentrum in Sint-Jozef. Een plaats
waar er vergaderd kan worden,
onze senioren kunnen samenkomen en kaarten, waar eventueel
naschoolse kinderopvang georganiseerd kan worden of een crèche
in ondergebracht kan worden. Als
we goede afspraken maken met
onze zelfstandigen, zodat we elkaar geen concurrentie aandoen,
lijkt dit me een haalbare en uitstekende oplossing voor de noden in
Koolkerke.”
Op lange termijn droomt Jasper
Pillen er zelfs van om de drie panden met elkaar te verbinden.
“Naar mijn mening is de volgende stap dat het parochiaal centrum in handen moet komen van
de stad. Dan kan vzw ‘t Reigernest, die nu de zaal uitbaat, dit in
erfpacht krijgen en het gebouw
opknappen. Dan zouden bepaalde
ruimtes van de sporthal vrij kunnen komen, zodat die uitgebreid
kan worden tot een volwaardige
sportzaal. Een glazen passerelle
tussen de drie panden zou alles
ook fysisch met elkaar kunnen
verbinden.” (Olivier Neese)

