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OCUP vzw wordt coördinator van Sint-Jozefkerk
in Rabot

OCUP vzw mag vanaf 1 januari 2022 als nieuwe coördinator zes jaar lang de Sint-

Jozefkerk invullen, beheren en managen. De vzw werd na een open oproep door

een jury van experten en stadsdiensten geselecteerd uit drie kandidaten.

De visie van vzw OCUP sluit het sterkst aan bij de krijtlijnen die de Stad heeft uitgezet. OCUP

vzw wil rond de kerk eerst een sterke gemeenschap bouwen om daarna gezamenlijke en

verantwoorde keuzes te maken voor een goede invulling. Vzw OCUP wil de kerk ook actief

inzetten als een laagdrempelige en open plek en zal daarvoor onder meer een handleiding

uitwerken.
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De kerk moet een open en inclusieve plek worden die door en door
laagdrempelig is. We zien heel veel mogelijkheden voor de kerk om een
verbindende rol te spelen in de wijk. Niet enkel tussen bewoners, maar ook
tussen de verschillende sociale organisaties en handelaars.  
— Mathias De Clercq, burgemeester

OCUP vzw mikt ook op projecten die inzetten op kinderen en jongeren, en bekijkt hoe

initiatieven in de kerk kunnen bijdragen tot een economische impuls voor de Wondelgemstraat

en de buurt. De vzw buigt zich over de invulling en het beheer van de Sint-Jozefkerk voor een

periode van zes jaar. Daarna volgt er een evaluatie. Jaarlijks stelt de Stad een werkingssubsidie

van 70.000 euro ter beschikking.

De kerk kan nu uitgroeien tot een nieuw kloppend hart voor de wijk. Met de
aanpak die OCUP voorstelt, wordt dit een project van, voor en door de buurt.
De buurtbewoners bepalen mee hoe de ontmoetingsplek vorm krijgt. Zo zetten
we dit statisch waardevol erfgoed opnieuw centraal in de bruisende dynamiek
van de wijk.
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Iedereen moet er vrij kunnen binnenlopen en er zich thuis voelen. In de
toekomst zien we de kerk als een minidorp in de wijk Rabot waarin de
diversiteit van de wijk terug te vinden is: een gekleurd project in een gekleurde
wijk. 
— Biniam Faelens, coördinator OCUP vzw

Contact

Project Sint-Jozefkerk

OCUP vzw

https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-sint-jozefkerk
http://ocup.be/


Josefien Maes, Dienst Beleidsparticipatie, gsm 0472 67 13 38, e-mail

josefien.maes@stad.gent

Sofie Lagaisse, Dienst Stedelijke Vernieuwing, gsm 0473 42 32 12, e-mail

sofie.lagaisse@stad.gent

Biniam Faelens, coördinator OCUP vzw, gsm 0488 39 16 21, e-mail biniam@ocup.be

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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