Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van het stadhuis in Vilvoorde
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1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdome1n Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In wtvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunst1g.
Conclusie: het advles heeft geen mvloed op het inhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel beslu1t.

1.1.2. Bele1dsdome1n Mobiliteit en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advies uit over de beschermmg van het
onroerend goed. In uitvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn de
advtezen gunsttg.
Conclusie: het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel beslu1t.

1.1.3. Bele1dsdome1n Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advles u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclusie: het advJes heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Vilvoorde

Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Gemeente Vilvoorde
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 14/03/2018 een gunstig adv1es u1t over
de bescherming. Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
De VCOE bracht op 22/03/2018 een voorwaardeliJk gunstig adv1es wt over de bescherming
van het onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
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Behandeling van het .advies:
De VCOE spreekt in eerste instantie haar appreciatie uit voor het goed gedocumenteerde
dossier. Zij ervaart een geografisch-thematische benadering met een verduidelijking van de
gehanteerde aanpak en de selectiecriteria als positief. Het gebruik van de stedenbouwkundige
waarde wordt ondersteund.
De VCOE vraagt om een tabel toe te voegen van de onderzochte gemeentehuizen met de
vermelding van de mate waarin ze aan dé vermelde selectiecriteria voldoen en waaruit het
belang van de drie geselecteerde gemeentehuizen blijkt.
Antwoord: het inhoudelijk dossier wordt verder aangevuld.
De VCOE vraagt de plattegronden van het stadhuis aan het dossier toe te voegen.
Antwoord: de plattegronden worden toegevoegd aan 6.3 documentatie.
·
De VCOE vraagt om de taalfouten te corrigeren meer bepaald met betrekking tot beaux-artstijl,
gedenkplaten en Cluysenaar.
Antwoord: de taalfouten Worden gecorrigeerd.
De VCOE vraagt gezien de historische en stedenbouwkundige waarde om te onderzoeken of ·
het marktplein kan beschermd worden als stadsgezicht of overgangszone.
Antwoord: De Grote Markt van Vilvoorde wordt in 2018-2019 volledig heraange/egd. Het
archeologisch vooronderzoek vond plaats in 2015-2016. Een ondergrondse parkeergarage
wordt ingericht. Bovengronds komt er een nieuwe houten luifel, trappenpartij, waterpartij en
er worden nieuwe bomen aangeplant. Op het ontwerpplan zoals gepresenteerd op de website
van de Stad Vilvoorde behoudt het stadhuis zijn prominente plek aan de rand van het plein.
Daar er voor d.e heraanleg resoluut gekozen wordt voor een nieuw uitzicht, daar de werken in
vergevorderd stadium zijn en daar de positie van het stadhuis aan de rand van het plein. niet
in het gedrang komt, heeft de afbakening van een stadsgezicht of overgangszone van het
openbaar domein geen meerwaarde.
·
Bron:
S.N. s.d.: Archeologisch vooronderzoek luidt werken Grote Markt in [online]
https:!/www. vilvoorde.be!nieuwsdetail.aspx?id=5425 (geraadpleegd op 10 april 2018).
S.N.
s.d.:
·
Herinrichting
Grote
· Markt
[online]
https: /lwww. vi/voorde. be/herinrichtinggroteinarkt/default. aspx?ID=2 769 (geraadpleegd op
10 april 2018).
·
·
De VCOE merkt op dat in artikel 2 van het besluit geen cultuurgoederen werden opgenomen.
De commissie wijst op de kroonluchters en de schilderijen.
Antwoord: De schilderijen behoren tot het stedelijk bezit, dateren uit verschillende perioden en
zijn niet noodzakelijk voor het stadhuis gemaakt. Ze worden dan ook niet beschouwd als een
cultuurgoed verbonden aan het stadhuis . De verlichtingsarmaturen . die vast verbonden zijn
aan de wimden van de traphal en de trapconstructie worden geacht te behoren tot het gebouw.
Daarnaast is er één · kroonluchter in het kabinet van de burgemeester. Daarvan kan niet
vastgesteld worden in hoeverre die voor het stadhuis werd vervaardigd. In de huidige trouwzaal
staat een tafel met stoelen opgesteld waarvan niet kan vastgesteld worden of ze voor de
trouwzaal werden ontworpen dan wellater aangekocht door de Stad. Er zijn bijvoorbeeld geen
wapenschilden van de Stad in aangebracht. [3ijgevolg worden er dan dok geen cultuurgoederen
aan het dossier toegevoegd.
De VCOE merkt op dat de beheersdoelstellingen:
summier zijn en er geen onderlinge afstemming tussen de drie dossiers is.
Antwoord: de beheersdoelstellingen worden steeds voor elk individueel gebouw op maat
geschreven. Er wordt geprobeerd de doelstellingen van de drie gemeentehuizen in de
Vlaamse rand meer op elkaar af te stemmen door toevoeging van een algemene
clausule. Het besluit wordt aangepast.
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er best een algemene doelstelling wordt toegevoegd d1e betrekking heeft op het
behoud van de opbouw, volumewerkmg, u1tz1cht, vormentaal en afwerkmg van de
gevels.
Antwoord: de doelstelling wordt aan het beslwt toegevoegd.
de opdelmg van het gemeentehuis 1n een ceremonieel en functioneel deel op te nemen
als beheersdoelstellmg.
Antwoord: Een functie kan met vastgelegd worden m een mmisteneel besluit. De
opdelmg van het gebouw is herkenbaar aan de exterieuraankledmg en vooral aan de
mteneuraankledmg. In het representatieve deelts dte goed bewaard gebleven en tn het
admmtstratieve deelts het volledige mterieur verloren gegaan. Het ts dan ook enkel de
bedoelmg dat het inteneur van de voorbouw bewaard bltjft. De erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken, Art.2. 2° m het mmtsterieel besluit, worden hier verder
verduideliJkt. In de beheersdoelstellingen wordt eveneens de nadruk gelegd op het
behoud van de erfgoedwaarden van het inteneur van de voorbouw aan de Grote Markt
dte verwtjzen naar de oorspronkeliJke ceremontele functte. Het besluit wordt m die zin
aangepast
De VCOE vraagt 1n de toela_tmgsplicht1ge werken op te nemen dat:
de toelatmgsplichten voor het mteneur enkel van toepassing ZIJn op het ceremon1ele
deel van het gebouw.
Antwoord: het besluit wordt in dte zm aangepast.
conclus1e: het adv1es heeft mvloed op het inhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit worden als volgt aangepast:
Het InhoudeliJk doss1er wordt aangevuld met een evaluatie van de met weerhouden
gemeentehuizen. De taalfouten worden gecorngeerd.
De plattegronden van het stadhuls worden aan 6.3 documentatle toegevoegd.
Het min1steneel beslult wordt als volgt aangepast:
de opdeling 1n een ceremonieel en een functioneel deel wordt verwerkt 1n de beschriJVIng
(art1kel 2. 2°).
de beheersdoelstellingen worden meer op elkaar afgestemd door de toevoeging van een
algemene clausule.
het behoud van het exteneur en de 1nteneurelementen d1e verWIJzen naar de
oorspronkeliJke functie van de voorbouw worden
toegevoegd aan de
beheersdoelsteil i ngen.
1n de toelatmgspl1chten voor het mteneur wordt expl1c1et opgenomen dat deze z1ch
beperken tot het ceremomele deel.
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte adviezen hebben mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt
aangepast:
In het Inhoudelijk doss1er werd 1. Thema gemeentehutzen aangevuld met:
Volgende gemeentehuizen werden verder onderzocht na het desktoponderzoek doch niet
geselecteerd voor bescherming:
•

Asse (Asse), ec/ecttsch gemeentehuts van archttect L. Spaak wt 1861-1864. Beeldbepalend
gelegen aan de Markt, mteneur sterk gerenoveerd.
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•
•

•
•
•

•

Dilbeek (Itterbeek), neoclassJCJStJsch gemeentehws omstreeks 1868, gelegen aan een
straat. Interessante opdeling tussen gemeentehuis op de verhoogde gelijkvloerse verd1epmg
en een conCJergewoning m het souterram, sterk verwaarloosd.
Grimbergen (Be1gem) typ1sch eclectisch p!attelandsgemeentehws van architect L. Spaak uit
1865, gelegen aan een straat met een voorplem. Momenteel gemtegreerd in de
gemeenteschool. Intern sterk verbouwd.
Linkebeek (Linkebeek), eclectisch gemeentehuis van architect Hansotte, omstreeks 1868.
Combinatie van een gemeentehws en aanpalend schooltje. Intern volledig verbouwd.
Macheten (Diegem), neoclassiCIStisch gemeentehws van architect L. Spaak, wt 1854.
Gelegen m een hoek van het gemeentep/ein, ervan gescheiden door een straat. Aanslwtend
een meuwbouw gemeenschapscentrum. Eenvoudig interieur dat sterk gerenoveerd werd.
Smt-PJeters-Leeuw (Sint-PJeters-Leeuw), neoc/assJcJstJsch gemeentehws ontworpen door
architect Cordemans omstreeks 1850. Volledig henngencht als bibliotheek met verregaande
verbouwmgswerken.
Zaventem (Zaventem), eclectisch gemeentehws wt 1866. Gelegen langs een straat.
Aanpalend schooltje gemtegreerd bij het gemeentehuis. Intern sterk verbouwd.

De typfouten werden gecorngeerd m het InhoudeliJk doss1er.
De plattegronden van het stadhuls werden aan de biJlage 6.3 documentatle biJ het InhoudeliJk
doss1er toegevoegd.
In het mm1steneel beslult werd het art1kel 2. 2°, de erfgoedwaarden en erfgoedelementen
aangepast.

"2° het complex bestaande wt twee onderschelden delen: een rechthoekig voorgebouw met
behouden inteneurelementen aan de Grote Markt en aansluitend dne vleugels rond een
binnenkoer waarvan enkel de bwtengevels en bedakmg erfgoedwaarde hebben;"
werd aangepast als volgt:
2°

het complex bestaat Uit twee onderschelden delen. Het rechthoekig voorgebouw aan de
Grote Markt heeft ZIJn mdeling en mteneuraankledmg d1e WIJzen op de representatieve
functie behouden. Van de dne achterliggende voornameliJk adm1mstrat1eve vleugels rond
een binnenkoer hebben enkel de gedecoreerde buitengevels en de bedaking erfgoedwaarde;

In het mm1steneel beslult werd art1kel 3 aangepast.
"Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoe/stellmgen:
1° voor het mteneur beperken de beheersdoe/stellmgen z1ch tot de bewaring van de
aanwezige erfgoedelementen en erfgoedkenmerken m de mkomhal, traphal, trouwzaal, m
het kabinet van de burgemeester en m de feestzaal;
2° bu een toekomstige vervanging van het schrunwerk is het wense/uk dat de vormgeving
aansluit bij de h1stonsche vormentaal van het stadhws zoals ontworpen door Antome
Trappemers;
3° de reconstructie van de toren en de dakafwerkmg, zoals ontworpen door architect Antome
Trappemers en oorspronkelijk ook wtgevoerd, behoort tot de mogelijkheden."
werd aangepast als volgt:

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o

2°

de beschermmg beoogt het behoud van het exteneur van het stadhuls met al ZIJn
erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken, opbouw, volumewerkmg, UitZicht, vormentaal en
afwerkmg van de gevel;
de bescherming beoogt het behoud van de Interne structuur van het stadhuls d1e de
veruiterliJking 1s van de oorspronkeliJke tweedeling van het gebouw 1n een ceremonieel deel
aan de Grote Markt en een achterliggend functioneel deel.

Pagma 5 van 6

3°

4°

5°

de beschermmg beoogt het behoud van de aanwezige erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken in het inteneur d1e verwiJZen naar de m oorsprong ceremon1éle funct1e
van het bouwvolume aansluitend biJ de Grote Markt, meer bepaald op de geliJkvloerse
verd1ep1ng de mkomhal, traphal, trouwzaal, het kabmet van de burgemeester en op de
bovenverd1epmg de feestzaal;
biJ een toekomstige vervanging van het schnjnwerk 1s het wenseliJk dat de vormgevmg
aansluit biJ de h1stonsche vormentaal van het stadhuls zoals ontworpen door Antome
Trappen1ers;
de reconstructie van de toren en de dakafwerkmg, zoals ontworpen door arch1tect Antome
Trappeniers en oorspronkeliJk ook Uitgevoerd, behoort tot de mogeliJkheden.

In het mm1steneel beslult werd Artikel 5 6°, de toelatmgsplicht1ge werken verder
verduidelijkt:
"Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg worden
aangevraagd:
6°
het wtvoeren van de volgende handelingen aan of m het mterieur:"

werd aangepast als volgt:
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
6°
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het 1nteneur, meer bepaald m
het ceremon1ele deel van het stadhuis:

Pagma 6 van 6

