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Geacht raadslid, 
 
Onderstaand kan u het antwoord terugvinden op uw 3 deelvragen rond het project Heilig Hartkerk en 
omgeving. 
 
1) Welke concrete stappen zijn reeds ondernomen in dit traject sinds de aanstelling van de 
ontwerpers? 
Om verdere stappen te kunnen zetten in het ontwerp van de Heilig Hartkerk werd een traject opgestart 
om een voorstel van programmatie en definitieve invulling van de Heilig Hartkerk, de pastorie en de 
Wasserijsite uit te werken. Er werden verschillende initiatieven genomen om de ruimtenoden in kaart 
te brengen: bevragingen in de wijk, gesprekken met pleinpartners, wijkbeurs, … Daarna zijn in maart-
april 2019 enkele puzzelworkshops georganiseerd, o.a. met het buurtatelier, buurtorganisaties en het 
middenveld om de ruimtenoden te koppelen aan de beschikbare ruimten. Een voorstel van 
programma werd opgemaakt.  
 
Op een infomarkt van 24 april 2019 werd het wedstrijdontwerp voorgelegd aan de buurt. De 
verzamelde input werd meegenomen bij de opmaak van het masterplan.  
 
Sinds oktober 2019 is de Stad Gent eigenaar van de kerk op het Heilig Hartplein. In afwachting van de 
renovatie kunnen een aantal organisaties tijdelijk gebruik maken van de kerk (o.a. als opslagplaats voor 
de werking van de sociale kruidenier). 
 
In april 2020 werd beslist om het wedstrijdontwerp gefaseerd uit te werken waarbij de eerste fase in 
deze legislatuur zal worden uitgewerkt. De eerste fase omvat de herinrichting van een gedeelte van de 
kerk, de renovatie van de pastorijwoning, alsook het eerste deel van het openbaar domein (heraanleg 
Louis Schuermanstraat en realisatie groene doorsteek tussen kerk en het pastorijgebouw naar 
Engelstraat). Er worden hiervoor 2 deelopdrachten uitgewerkt: “architectuur” en “openbaar domein”. 
De belangrijkste programmaonderdelen voor de kerk (sociaal restaurant, buurtkeuken en -living, 
polyvalente ruimte,  huisvesting Chiro) worden in de eerste fase meegenomen. Het pastorijgebouw 
wordt definitief ingezet als kleinschalige wijkplek, een doorgroei vanuit de huidige tijdelijke invulling. 
De verdere herinrichting van de kerk (verdiepingen in het koor) en heraanleg Heilig Hartplein maken 
deel uit van een volgende fase.  
 
In juni 2020 zijn de ontwerpers gestart met het voorontwerp voor deelopdracht “architectuur”. Dit 
omvat zowel de herbestemming van de kerk als de renovatie van het pastorijgebouw. Eind november 
werd het definitief ontwerp overgemaakt.  
 
2) Welke verdere stappen worden voorzien? 
De fase definitief ontwerp van deelopdracht architectuur is afgerond. De ontwerpers starten met de 
opmaak van de omgevingsvergunning met de intentie deze eind januari in te dienen. In januari-februari 
2021 zal de buurt geïnformeerd worden over de plannen door o.a. een buitenexpo te organiseren.   
 
Parallel zal ook het ontwerptraject voor deelopdracht ‘openbaar domein’ worden opgestart. Daarvoor 
zullen ook de onderhandelingen met de private eigenaar van de gronden achter de kerk gevoerd 
worden.  
 
Ook het onderzoek naar het toekomstig beheer van de kerk, de pastorijwoning en het sociaal 
buurtrestaurant is lopende.  
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3) Wat is de verdere concrete timing voor de verschillende onderdelen? 
 
Tijdslijn deelopdracht architectuur (kerk en pastorij) – indicatieve timing: 
indienen bouwaanvraag                             eind januari 2021 
start werken pastorij                                   september 2021 
start werken kerk                                         september 2021 
einde werken pastorij                                  oktober 2022 
einde werken kerk                                       december 2022 
 
Tijdslijn deelopdracht openbare ruimte, wegenis en groen – indicatieve timing: 
opmaak voorbereidende studies en concept     juli 2021-aug 2021 
opmaak gecoördineerd voorontwerp                  nov 2021-jan 2022 
opmaak aanvraag omgevingsvergunning             maart 2022-april 2022 
opmaak aanbestedingsdossier                               aug 2022-nov 2022 
aanbestedingsprocedure                                         febr 2023-april 2023 
start werfperiode                                            april 2023 
voorlopige oplevering                                             oktober 2024 
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