
 

 

Petitie voor Pastorij Beverst als gemeenschapshuis 

Onderstaand pleidooi legden we sinds april dit jaar voor aan de bezoekers van de Facebook-groep ‘Ge zijt van Beverst als ge…’  

We merkten al heel snel dat het bericht massaal gedeeld en ondertekend werd.   Zonder aandringen verzamelden we meer dan 

500 JA’s.  Meer dan 500 Beverstenaren die uitdrukkelijk aangeven te willen dat er ernstig en eerlijk werk wordt gemaakt van de 

herbestemming van de pastorij.  Uit respect voor de Corona-maatregelen hielden we de bevraging digitaal.   We maken ons 

sterk dat een huis-aan-huis-bevraging nog een veelvoud aan extra-ja’s zou opleveren.  Maar nog langer wachten was geen optie.  

Overleggen, opties aftoetsen, communiceren over dit project moet en kan nu…  De Pastorij is van en voor de Beverstse (en dus 

ook de Bilzerse) gemeenschap, niet van en voor enkelingen.   En dat is goed nieuws! 

 

Beste Beverstenaar, 
 
Mogen we ook jouw JA(like) voor een nieuwe ontmoetingsruimte in de Pastorij? 
Beverst verandert: Met diverse nieuwe woonprojecten in het centrum – de doortocht die wordt aangepast – het 
nieuwe Sint-Gertrudisplein – vele nieuwe inwoners omdat Beverst bloeit tussen Hasselt, Genk & Maastricht…  
 
Daarom nu en meer dan ooit: Beverst heeft nood aan ontmoeting… en aan uw JA 
Dat de tijd in Beverst niet stilstaat is niemand ontgaan. Onze gemeente ziet het ene na het andere bouwproject 
verrijzen, de doortocht van Holt via de Beverststraat tot de Tip wordt helemaal aangepast; Het Kerkplein krijgt een 
make-over, als Spartacus doorgaat komt er een tramhalte, de scholen Talentenhuis en Rippetip draaien op volle 
toeren, enz. 
Beverst moet echter ook bezwijken voor algemene trends. Zo is het aantal handelszaken verminderd, komen we 
zelden of nooit nog in de kerk, de banken trokken weg en enkele horecazaken verdwenen uit het straatbeeld of 
veranderden van opzet. 
Beverst heeft sterke verenigingen met onder andere Ons Verlangen, KEWS, Schovoc, Bavo en vele anderen die het 
erg goed doen. Zo hebben de harmonie en de scouts in de loop der jaren hun eigen lokaal kunnen bouwen en 
helemaal op punt kunnen zetten en heeft de voetbalclub de broodnodige nieuwe accommodatie. 
 
In Beverst werd in een ver verleden de Gildenzaal gesloopt, verdween de feestruimte in het gemeentehuis en werden 
de 3 voetbalkantines van White Star en KWB gesloopt. Het Beversheem is een mooie zaal maar blijft een turnzaal 
annex schoolrefter die perfect dienst doet voor het Talentenhuis. 
 
In Beverst hebben we nood aan een nieuwe ruimte om samen te komen. Na corona hebben we er meer dan ooit 
behoefte aan en recht op. Een plaats voor een doop- of communiefeest, een feest voor een 18-jarige, voor een 25-
jarig huwelijksjubileum, voor een vergadering met de straat, etc… Andere en veel kleine deelgemeenten van Bilzen 
hebben zo’n ruimte en Beverst wacht al veel te lang! In de aanloop van de laatste verkiezingen werden we bedolven 
onder de beloften en goede voornemens om de deelgemeenten meer aandacht te geven. Nu bijna 2 jaar verder 
merken we… niks. 
 
De leegstaande pastorij is in de ogen van velen de ideale plek voor zo’n gemeenschapsruimte. De eigenaar ervan, de 
Kerkfabriek, is alleszins helemaal bereid om met de stad te zoeken naar een nieuwe invulling. Vergaderruimtes, 
feestgelegenheid, een terras, een dorpstuin,… het gebouw en de omgeving zouden mits een slimme renovatie en 
aanpassing perfect zijn. Het hoeft niet meer te kosten dan wat er effectief nodig is… Ooit was er een overleg tussen 



verenigingen en het toenmalige stadsbestuur. Sinds 2018 hoorden we, ondanks herhaaldelijk aandringen echter niks 
meer. Gewoonweg niks. 
 
Met uw JA onder deze petitie vragen we het stadsbestuur om werk te maken van een gemeenschapsruimte in Beverst, 
om niet meer rond de pot te draaien, maar om budget te voorzien en eindelijk met daden in plaats van woorden voor 
de dag te komen. We willen mekaar immers sneller dan ooit tegenkomen met een glas in de hand in en rond de 
Pastorij. 
 
Ben je als Beverstenaar, als Beverstenaar van afkomst of als iemand die een boontje heeft voor Beverst hiermee 
akkoord??? Dan is op LEUK klikken = ‘JA’, op GEWELDIG klikken = ‘JAAA!’ 
 
Namens Beverst, 
Ne welgemeende merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit vraagt #companiepastorie concreet 
 

Een correcte en concrete ‘stand van zaken’ omtrent de toekomstplannen met de pastorie.  Wat is de stad van plan met de 

500.000€ die voorzien zijn in het financieel plan 2018-2024? 

Meer aandacht voor de wil van de Beverstenaren. Al jaren wordt er gevraagd welk de nieuwe bestemming van de Pastorij zal 

zijn.  Al jaren heeft Beverst nood aan openbare ruimte om mekaar te ontmoeten, te vergaderen, te feesten en samen te zijn. 

Een open en opbouwend overleg om de Pastorie als ‘Gemeenschapshuis’ een kans te geven waarbij alle mogelijke opties 

eerlijk bekeken worden.  Met opties bedoelen we mogelijke subsidies, een Publiek Private Samenwerking, een erfpacht via de 

Kerkfabriek, een structurele samenwerking met bijvoorbeeld een buurtcomité,… 

Respect voor de verscheidenheid van de ondertekenaars van deze petitie.  De ondertekenaars van de petitie zijn jong en oud, 

geschoold en ongeschoold, jarenlange en nieuwe Beverstenaren, uit elke vereniging, uit elke straat, uit elke politieke partij, uit 

elke sociale klasse.  Dit is de wens van de bevolking, niet van enkelingen. 

Meer duidelijkheid over de politieke intenties. Al jaren wordt er solo-slim gespeeld als het over investeren in Beverst gaat. 

Klankbordgroepen werden opgericht maar kregen al sinds jaren geen terugkoppeling op de gestelde vragen.   Een verdieping op 

de sporthalcafetaria, een peperdure uitbreiding van het Beversheem waarvan de keuken 1 keer per jaar dienstdoet waarvoor ze 

gebouwd is, afgebroken Gildenzaal en ontmantelde feestzaal in het gemeentehuis.   Al sinds de verkiezingen van  2012 worden 

er beloften gedaan dat Beverst eindelijk z’n ontmoetingsruimte kan bouwen.  Ondertussen weten we dat het bleef bij 

propaganda.  

Een einde aan de politiek van uitstel en paraplu-trekkerij.  Bilzen lijdt onder de postjes-politiek, aan de content-stellerij inzake 

mandaten.   Schepen-en zelfs burgemeesterpostjes moeten in stukjes gesneden worden om iedereen aan boord te krijgen of 

houden.  Voor een mandataris is ingewerkt mag hij/zij alweer plaatsmaken voor een andere.  Wij zijn voorstander van een 

slimme en gedragen start van de werken van ons huidige bestuur. Getraind door de overweg aan de N2 maar toch zijn we het 

wachten grondig beu.  Er is geen enkele politieke partij die hier geen voordeel hoeft uit te halen, de pastorij is er voor iedereen 

en elke strekking. 

Wij eisen participatie en daadkracht.   Eerst berispen om dan te zalven, eerst mekaar tackelen om dan pas een pint drinken, die 

politieke steekspelletjes hoeven niet en kosten veel te veel belastingsgeld en tijd. De Beverstenaren weten wat ze willen en 

reiken de politiek de hand om mee te doen.  ‘Zeggen wat je doet’ is makkelijk, goedkoop en spijtig genoeg dagelijkse kost op de 

sociale media.   ‘Doen wat je zegt’ is een ander paar mouwen.  In Beverst kunnen we dat wél, laat ons met deze pastorij er ASAP 

samen aan beginnen! 

Enkele voorbeelden van klassieke gebouwen  met een moderne aanbouw 

  

   

 


