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Naar aanleiding van de studie van architect François Bisman over 

de kostprijs voor de herstelling van onze kerk had het 

bewonersplatform burgemeester Dejaegher uitgenodigd om wat 

uitleg te geven over deze studie. 

Het werd een korte maar deskundige uiteenzetting van dit dossier, 

die zeer zorgvuldig was opgesteld.  

Het dossier bestaat uit 4 hoofdstukken,  

1°: de geschiedenis van de kerk;  

2°: de fysieke toestand van de kerk;  

3°: de aanbevelingen  

4° :de cijfertjes. 

Vanaf het begin van dit dossier is er een tweestrijd.  Boeschepe wil de betaling voor 

de herstelling van de kerk niet dragen omdat de kerk ‘Vlaams’ is (kerkgangers en 

priester). Poperinge wil deze kosten niet betalen omdat deze op Frans grondgebied 

staat. Burgemeester Dejaegher begon zijn betoog met de opmerking dat Boeschepe 

er altijd op aangedrongen heeft dat Poperinge helpt meebetalen voor de herstelling 

van de kerk. Dit wijst de burgemeester niet helemaal af, maar  hierbij  merkte hij 

wel op dat zij niet kunnen en willen instaan voor de 50% regel. Daarenboven moet 

hij als een goeie huisvader zijn eigendom op een gezonde manier  onderhouden en  

daarvoor geen derden aansprakelijk stellen. Wel wil hij een deel betalen in de 

herstelling van  onze kerk omdat dit om een Poperingse parochie gaat en deze kerk 

ook een uniek stuk is.  

Boeschepe beweerde altijd dat er geen mogelijkheden zijn om in Frankrijk  

subsidies te krijgen. Nu blijkt dit toch anders te zijn en kan er wel een dossier 

ingediend worden bij het franse departement. Tot op donderdag 17 maart was het 

nog niet duidelijk of Boeschepe dit dossier al ingediend had.  

Poperinge zal wel een interreg dossier opstellen waarbij het dorpsplein, de kerk en 

de volkstuintjes samen gegroepeerd worden om Europese subsidies te verkrijgen. 



 

Wel hebben ze daar weer de handtekening van Boeschepe voor nodig. En er is 

daarenboven ook nog een voorwaarde verbonden aan dit dossier nl.:  de kerk moet 

een andere invulling krijgen. De burgemeester was wel zeer duidelijk omtrent deze 

voorwaarde, er blijven religieuze diensten in de kerk, maar er moeten ook andere 

activiteiten  kunnen plaatsvinden.  

 

Even de cijfertjes op een rij: 

+ €237.825 voor alle metselwerk binnen en buiten 

+ €230.000 voor het dak en de toren 

+ €241.443 voor alle hout en schilder werken 

+ €142.969 voor het binnen pleisterwerk 

+ €55.000 voor de afwerking binnen 

+ €998.099 totale raming voor de herstelling van onze kerk. 

Dit dossier is een ‘als-dan’ dossier. Als Boeschepe een subsidie dossier indient bij 

het departement (en het wordt aanvaard) kan die subsidie ongeveer 300.000 euro 

bedragen. Mocht het interreg dossier van Poperinge goedgekeurd geraken,  zouden 

we  daarenboven nog 25% of een bedrag van ongeveer 175.000 euro kunnen 

ontvangen. De Vlaamse regering is ook bereid een bijdrage te leveren. De VVSG 

reageert hierop echter negatief.  Deze organisatie kan niet aanvaarden dat er 

Vlaams geld naar een Franse kerk gaat terwijl  vele Vlaamse kerken  (waarvan de 

historische waarden groter is dan de kerk van Abele) jaren op subsidies moeten 

wachten. Deze Vlaamse bijdrage  zal waarschijnlijk niet aanvaard worden. 

Als we alle subsidies samentellen komen we ongeveer op een 500.000 euro die over 

blijft. Dit betekent dat beide gemeenten (Boeschepe en Poperinge) ongeveer een 

250.000 euro zouden moeten betalen voor de herstelling van de kerk. Met dit 

scenario kan onze burgemeester zich akkoord verklaren.  

Het is wel zo dat dit dossier nog vele jaren kan aanslepen.  

Het bewonersplatform blijft, ondanks de geruchten,  ijveren voor het behoud van de 

kerk van Abele. 

 


