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Actieplan 

Situatieschets 
 

Op 30 november 2019 verhuisde brandweerpost Deerlijk-Centrum naar de 

nieuwe locatie op de Belgiek. Sinds dan staat de kazerne in het centrum leeg, 

in afwachting van een definitieve herbestemming. 

 

Die herbestemming wordt momenteel verder uitgewerkt door de gemeente 

Deerlijk, in samenwerking met intercommunale Leiedal. Wat het precies wordt 

staat nog niet vast, maar enkele principes zullen in elk geval vervat zitten in de 

definitieve herbestemming: de brandweersite wordt een ontmoetingsplaats 

met ruimte voor evenementen, sport en spel. Het wordt een groene 

centrumplek die een veilige en autoluwe verbinding vormt tussen het 

gemeentehuis enerzijds en het ontmoetingscentrum en de bib anderzijds. 

 

In afwachting van de definitieve herbestemming zal de kazerne minstens 

anderhalf jaar leeg staan. In die periode worden de krijtlijnen voor de nieuwe 

invulling verder uitgezet. Dat biedt een unieke kans om te experimenteren op 

deze bijzondere locatie. Na overleg met intercommunale Leiedal kwam dit 

kader tot stand waarmee een tijdelijke invulling van de kazerne mogelijk 

gemaakt moet worden. In dit actieplan wordt het verdere kader uiteengezet 

waarbinnen voorstellen voor een invulling geformuleerd kunnen worden. 
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Doelstelling 
 

Door de brandweersite tijdelijk in te vullen met verschillende activiteiten, wil de 

gemeente vermijden dat deze unieke centrumplek verwaarloosd blijft tijdens 

de periode van leegstand. Als gemeente willen we op die manier een 

meerwaarde creëren voor de buurt, de gemeente, de verdere ontwikkeling van 

de site en de kernfunctie van het gemeentecentrum. De specifieke doelstelling 

van de tijdelijke invulling bestaat uit verschillende aspecten.  

 

Ten eerste moeten de tijdelijke activiteiten die doorgaan in en rond de 

brandweersite een voorbereiding zijn op de nieuwe, definitieve herbestemming 

en de functies die deze locatie in de toekomst zal vervullen (ontmoeting, 

recreatie, evenementen).  

 

Ten tweede wil de gemeente Deerlijk met deze tijdelijke invulling een veilige 

en open ruimte creëren waar experiment mogelijk is. We willen starters volop 

kansen geven en hun ideeën laten aftoetsen bij het grote publiek, zonder 

daarvoor een zwaar of langdurig engagement te moeten opnemen. Deze  

start-ups of experimenten kunnen zowel creatief, sportief, culinair als cultureel 

geïnspireerd zijn. Een actief-creatieve of passief-receptieve vrijetijdsbesteding 

moet hierbij centraal staan. 

 

Ten derde wil de gemeente ontmoeting creëren, op grote of kleine schaal. We 

willen mensen stimuleren om buiten te komen, te proeven van het 

vrijetijdsaanbod en te ontdekken wat zich allemaal afspeelt in en rond de 

kazerne. We willen ontmoeting stimuleren tussen mensen uit verschillende 

leefsituaties en hen aanzetten tot een waardevolle vrijetijdsbesteding in onze 

veelzijdige gemeente. 
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De locatie 
 

De kazerne omvat verschillende gebouwen en ruimtes, binnen de groen 

aangeduide zone. Deze kunnen volledig of gedeeltelijk, eenmalig of voor een 

langere periode, gebruikt worden voor allerhande activiteiten. 

 

 
De gebouwen en ruimtes binnen de groen aangeduide zone kunnen gebruikt worden 

GROTE LOODS (1) 

De grote loods biedt heel wat mogelijkheden voor activiteiten. Er is water en 

elektriciteit en de ruimte kan volledig verwarmd worden. Aan beide kanten 

(middenplein en Leon Defraeyeplein) zijn er sectionaalpoorten die volledig 

kunnen worden opengezet. De oppervlakte bedraagt 500 m². Er is een kleine 

berging aanwezig. 

KLEINE LOODS (2) 

De kleine loods heeft een oppervlakte van ongeveer 80 m² en kan verwarmd 

worden. Er zijn twee kleine bergruimtes en een frigokamer aanwezig.  

KANTINE (3) 

De kantine naast de kleine loods is een kleinere ruimte met een bar. Er staan 

enkele stoelen, tafels, receptietafels en barkrukken in de kantine. 

TOILETTEN (4) 

Er zijn enkele toiletten (één toilet en drie urinoirs) aan het middenplein. Deze 

zijn niet meer in perfecte staat, maar wel nog te gebruiken. 
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MIDDENPLEIN (5) 

Het middenplein heeft een oppervlakte van ongeveer 700 m². Er kan 

elektriciteit genomen worden via een foorkast achter de loods. Het middenplein 

is toegankelijk vanaf de Hoogstraat (brede ingang). Fietsers en voetgangers 

kunnen ook via het Leon Defraeyeplein (smallere ingang) naar het 

middenplein. Er is ook een fietsers- en voetgangersdoorgang naar het 

centrumpark, dat uitgeeft op de Rodenbachstraat. 

LEON DEFRAEYEPLEIN (6) 

De parking op het Leon Defraeyeplein kan mee gebruikt worden bij een 

activiteit op de brandweersite. Er moet telkens gezorgd worden voor een 

doorgang naar de garage van het appartementsgebouw naast het plein. 
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Voorwaarden 
 

We willen het gebruik van de brandweersite zo laagdrempelig mogelijk houden 

en zo veel mogelijk creatievelingen de kans geven om er iets te organiseren of 

faciliteren. Als gemeente stellen we enkele voorwaarden voorop.  

 

- Het terrein en alle gebouwen kunnen gratis gebruikt worden, in de staat 

waarin ze zich bevinden. Er dient een waarborg van 250 euro betaald te 

worden bij gebruik van (een deel van) de site.  

 

- Gebruikers moeten het logo van de kazerne (te downloaden op de 

website) gebruiken in alle communicatie ter promotie van de activiteit. 

 

- De brandweersite wordt door de gebruiker tijdens de duurtijd van de 

gebruiksovereenkomst beheerd als een goede huisvader. Excessief 

water-, gas- of elektriciteitsverbruik wordt achteraf verrekend met de 

waarborg. 

 

- De brandweersite kan volledig of slechts gedeeltelijk gebruikt worden, 

eenmalig of voor een langere periode. 

 

- De gebruiker staat zelf in voor het voorzien en plaatsen van het nodige 

materiaal. 

 

- Aanvragen dienen minstens 10 werkdagen voor het eerste gebruik 

ingediend te worden bij de cultuurdienst via kazerne@deerlijk.be of in 

OC d’Iefte  (Hoogstraat 122). Een aanvraagformulier is te vinden op de 

website van de gemeente Deerlijk (www.deerlijk.be/kazerne). Vooraf 

eens aftoetsen wat kan en niet kan? Kom langs in OC d’Iefte, bel naar 

0475 78 44 32 of mail naar kazerne@deerlijk.be.  

Let op: bij grote evenementen kan het nodig zijn dat de evenementencel 

hiervoor een advies moet formuleren. Dit neemt een zekere tijd in beslag. 

Wees dus op tijd met je aanvraag als het over een groot evenement gaat. 

 

- Activiteiten of invullingen op de brandweersite moeten: 

o Openbaar toegankelijk zijn voor alle Deerlijkse burgers. 

o Bij activiteiten in beperkte kring, moet er minstens één 

publieksmoment georganiseerd worden (bv. toonmoment, open 

atelier, initiatie,…). 

 

http://www.deerlijk.be/kazerne
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- Er kunnen geen activiteiten met een zuiver commercieel doel  

georganiseerd worden in de kazerne. 

 

- Omdat we de buurt niet willen overbelasten, kunnen er geen fuiven 

doorgaan in de kazerne. Optredens kunnen wel.  

 

- De kazerne sluit haar deuren stipt om middernacht. De laatste 

consumptie wordt geschonken om 23.30u.  

 

- Het geluidscharter ‘De Lawaaier’ wordt toegepast op het gebruik van de 

kazerne. Dit charter is te vinden op de website van de gemeente Deerlijk. 

 

- Aanvragen worden steeds door de betrokken gemeentelijke diensten 

beoordeeld op basis van de voorwaarden in dit actieplan. Pas daarna 

kan er een definitieve toezegging gebeuren. Bij specifieke vergunningen 

(vuurvergunning, sterke dranken, afwijking geluidsnormen, inname 

openbaar domein en plaatsen parkeerverbod) dient de politie en/of het 

college van burgemeester en schepenen goedkeuring te verlenen. Dit 

gebeurt na het indienen van een aanvraag, in samenspraak met de 

aanvrager en de betrokken diensten. 

 

De verdere modaliteiten worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst. 

Deze is te vinden als apart document op de website van de kazerne. 
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Inspiratie 
 

Verschillende steden en gemeenten gingen op een succesvolle manier aan de 

slag met een tijdelijke invulling van heel diverse locaties. Volgende 

voorbeelden kwamen elk op zichzelf tot stand, rekening houdend met een 

specifieke lokale context en lokale maatschappelijke noden. Voor Deerlijk is 

deze context natuurlijk ook uniek. Daarom willen we geen kopie zijn van één 

van deze voorbeelden. Ze kunnen echter als inspirerende cases dienen voor 

een invulling van de kazerne. 

WAREGEM 

Na de verhuis van de bibliotheek naar een nieuwe locatie, stond de oude site 

een tijdlang leeg. Met de start van Biblab nodigde de stad Waregemnaars met 

creatieve ideeën en praktijken uit om in samen aan de slag te gaan. Tot eind 

2018 was de oude bib aan CC De Schakel een open stadslabo. Deze tijdelijke 

proefopstelling wou nieuwe dynamieken creëren in de stad en tussen zijn 

makers. Een blijvend resultaat is Atelier Offline, dat verder ging op een andere 

locatie. 
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GENT 

Gent experimenteert op verschillende locaties met vormen van tijdelijke 

invulling van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Dit stimuleert 

inwoners om deze plek te benutten, het gaat verwaarlozing tegen en brengt 

een nieuwe dynamiek in de buurt. Een tijdelijke invulling geeft ook de kans om 

te experimenteren met socio-culturele initiatieven. 

 
DOK vzw 

 

 
NEST in de oude stadsbibliotheek 
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OOSTKAMP 

Na de verhuis van de gemeentediensten naar een nieuw en eigentijds gebouw 

(OostCampus) stonden enkele oude gebouwen leeg. De gemeente lanceerde 

een open call voor pop-ups, tot er een definitief herbestemmingsplan was. Het 

resultaat van de oproep was een indoor paintballterrein voor volwassenen en 

kinderen, ingericht door een lokaal paintballbedrijf. Buiten werd er een archery 

tag ingericht. 
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BRUSSEL 

Ooit was Allee du Kaai een verzameling leegstaande loodsen, nu is het een 

ontmoetingsplek waar heel wat diverse activiteiten plaatsvinden. Zo is Allee du 

Kaai voor de ene een zeefdrukatelier, voor de andere een skatepark, een 

fietsatelier, een volkskeuken... Kortom, een levendige site waar zowel sociale, 

artistieke als sportieve activiteiten kunnen ontstaan en verder worden 

ontwikkeld ongeacht hun kapitaal. Dit project werd mee begeleid door vzw 

Toestand, een vzw die zich toelegt op tijdelijke invulling van leegstaande 

gebouwen en verlaten (publieke) ruimten. 

 

  


