Bijlage 4. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige gehele
opheffing van de bescherming als monument van een gedenksteen ter herinnering aan de
Eerste Wereldoorlog in Antwerpen {Merksem) in functie van de verplaatsing ervan

Prov1nc1e: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 40ste afdelmg, Merksem, 2de afdeling, sect1e C
Dossiernummer: 4.001/11002/140.1

ObJectnummer: 4.01/11002/2492.1

OmschriJVIng:
Gedenksteen Eerste Wereldoorlog, Van Heybeeckstraat, zonder nummer

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

0 6 JUNI 2018
De Vlaamse minister van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming

Overeenkomstig Art 6.2.4 van het onroerenderfgoeddecreet wmt de Vlaamse Regenng het
adv1es 1n biJ de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed.
1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 8 maart 2018.
De VCOE bracht op 19 apnl een voorwaardeliJk gunstig adv1es Uit over de voorlopige gehele
opheffmg van de beschermmg van het onroerend goed 1n functie van een verplaatsmg. Gez1en
het adv1es betreffende een voorlopige opheffmg d1ent te worden Uitgebracht binnen een
vervaltermiJn van dert1g dagen, 1s het adv1es bu1ten termiJn. Het adv1es maakt mtegraal deel
Uit van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
Opmerking onder punt 2. Gez1en het voorliggend opheffmgsbeslu1t de opheffmg beoogt van
slechts één van de zes oorlogsmonumenten opgenomen 1n het mm1steneel beslult van 17
december 2012, vraagt de comm1ss1e d1t duideliJker te stellen door 1n het voorliggende
mm1steneel beslult en mhoudeiiJk dossier te spreken van een "gedeelteliJke" opheffmg van het
beschermmgsbeslu1t m plaats van een "gehele".
Antwoord:
Deze aanbevelmg werd met bijgetreden. Het opheffmgsbeslwt ztt wetgevmgstechnisch correct
in elkaar. In het besluit is geen sprake van een gehele opheffmg van het beschermmgsbesluit
van 17 december 2012 (zoals de VCOE het stelt), maar wel van de gehele opheffmg van de
beschermmg van het desbetreffende monument, opgenomen m het besluit van 17 december
2012. Ter verdutdelijking wordt wel volgende toelichting toegevoegd aan het inhoudeliJk
dosster onder punt 3.2.3: "Het mmisteneel beschermmgsbeslwt van 17 december 2012 omvat
de beschermmg van zes oorlogsmonumenten in de provmcie Antwerpen, stad Antwerpen en
fustegemeenten. Het voorliggende opheffmgsbeslwt betreft de opheffmg van de beschermmg
van één van de zes oorlogsmonumenten, meer bepaald de gedenksteen aan de Eerste
Wereldoorlog m Merksem. De VIJf andere monumenten worden met opgeheven.
Opheffmgsbesluiten worden geformuleerd vanwt het perspecttef van het op te heffen
monument met vanwt het perspectief van het bestaande beslwt. Om deze reden spreekt het
mmtsteneel opheffmgsbeslwt van een "gehele" opheffing van de beschermmg als monument
van de gedenksteen. Tegelukerttjd betekent dtt wel een "gedeelteliJke" opheffing van het
bestaande mmtsteneel beschermmgsbeslwt, maar dtt wordt met als dusdanig geformuleerd in
het opheffmgsbeslwt. Dat het op te heffen monument deel uitmaakt van een bredere
bescherming dtent echter wel dwdell)k te blijken wt het ophefftngsbeslwt."
Opmerkingen 3 tot 6.
-De comm1ss1e meent dat de verplaatsmg van de steen n1et absoluut noodzakeliJk IS voor het
behoud ervan, maar dat de verplaatsing 1n casu wel te verantwoorden IS. De comm1ss1e
ondersteunt aldus de opheffmg van de beschermmg.
- De comm1ss1e gaat akkoord met de mot1venng aangaande de meuwe opstellmg en locatle
van het monument en erkent dat deze het behoud en beheer van het monument ten goede
zullen komen en zullen resulteren 1n een herwaardenng van de erfgoedwaarden.
- De comm1ss1e benadrukt het belang van een onderzoek alvorens over te gaan tot
ontmantelmg, verplaatsmg en heropnchtmg van het monument. D1t veronderstelt een
vooronderzoek en een technisch bestek Inzake de mogeliJkheden en concrete voorwaarden
voor verplaatsmg.
<
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-De comm1ss1e vraagt dat, na de verplaatsing en heropncht1ng van het monument, bij de
opmaak van het meuwe bescherm1ngsbesiU1t voldoende aandacht besteed wordt aan de
u1twerk1ng van mstandhoudmgs- en onderhoudsvoorschnften
Antwoord:
Deze opmerkmgenjaanbevelmgen worden biJgetreden. Met deze wordt rekening gehouden m
het verder verloop van de ophefftngsprocedure en m het toekomstig beschermmgsdossier.
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het Inhoudelijk doss1er. Het Inhoudelijk doss1er werd als
volgt aangepast:
Punt 3.2.3 werd toegevoegd.

1.2.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

Het Uitgebrachte adv1es heeft mvloed op het Inhoudelijk doss1er. Het Inhoudelijk dossier werd
als volgt aangepast:
Punt 3.2.3 werd toegevoegd.
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