Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als monument van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke in
Gent

Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Gent, 4de afdeling, sectie D
Objectnummer: 4.01/44021/1449.1

Dossiernummer: 4.001/44021/127.1

Omschrijving:
Voormalige porseleinwinkel Vanhoecke, Brusselsepoortstraat 61

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

17 JULI 2018
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

"C'

Geert BOURGEOIS

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. Bele1dsdomem Omgevmg
Het advJes werd gevraagd op 13 december 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten advJes UJt over de bescherming van
het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunst1g.
Conclusie: Het advJes heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.2. Beleidsdomem MobJIJtelt en Openbare Werken
Het advles werd gevraagd op 13 december 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten advJes u1t over de beschermmg van
het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het advJes heeft geen mvloed op het mhoudellJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het advJes werd gevraagd op 13 december 2017.
Het departement noch de overige agentschappen brachten advJes u1t over de bescherming van
het onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ziJn de
advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het advJes heeft geen mvloed op het mhoudellJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Gent

Het advJes werd gevraagd op 13 december 2017.
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent bracht geen advJes u1t over deze
beschermmg. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het advJes
gunstig.
Op 9 Januan 2018 ontvmg het agentschap
dat de advJesvraag met tiJdig kon worden
burgemeester en schepenen omw1lle van
desalmettem1n pos1t1ef. Er werden geen
bescherm1ngsdoss1er.

Onroerend Erfgoed de meldmg van de Stad Gent
geagendeerd op de agenda van het college van
het kerstreces. Het advJes van de stad Gent IS
biJkomende opmerkmgen geformuleerd op het

Conclus1e: Het advJes heeft geen mvloed op het mhoudellJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
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1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 13 december 2017.
De VCOE bracht op 18 Januan 2018 een gunstig advles u1t over de bescherming van het
onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
Artikel 1 van het m1n1steneel beslult legt de bescherming van de 'voormalige porselemwmkel
Vanhoecke, woonwmkelhu1s met betegelde voorgevel' als monument vast en verwiJst naar het
afbakenmgsplan, de fotoreg1strat1e en de liJSt met cultuurgoederen d1e als biJlagen biJ het
beschermmgsbeslu1t werden gevoegd. Met betrekking tot d1t artikel 1, benadrukt de comm1ss1e
dat de gevel van de voormalige porselemwmkel één van de meest 1con1sche publ1c1ta1re gevels
1n keramiektegels 1n Vlaanderen 1s. Reeds biJ de eerste inventansat1e van Gent werd de gevel
opgenomen en als waardevol aangemerkt. De comm1ss1e kan aldus de voorlopige bescherming
ondersteunen. De comm1ss1e stelt tevens dat het pos1t1ef IS dat de elf bewaarde
tegel(fragmenten) van het tegelensemble als cultuurgoederen worden beschermd.
Artikel 2 van het m1n1steneel beslult verWIJSt naar de h1stonsche en art1st1eke waarde d1e de
bescherming als monument verantwoorden en beschriJft de aanwez1ge erfgoedkenmerken en
-elementen. Met betrekking tot d1t artikel 2 vmdt de comm1ss1e het positief dat een u1tgebre1de
en gedetailleerde beschriJVIng van het tegelensemble wordt opgenomen.
De beheersv1s1e voor het beschermde monument IS opgenomen 1n art1kel 3 van het m1n1steneel
besluit. De comm1ss1e kan de beheersdoelstellingen ondersteunen, 1n het biJzonder de
doelstellmgen met betrekking tot de waardevolle gevelbetegelmg. De comm1ss1e beaamt dat 1n
geval van restauratie, zoveel mogeliJk van het oorspronkeliJke keramische matenaal d1ent te
worden hergebruikt.
De toelatmgspllcht1ge handelmgen voor het beschermde monument ZIJn opgenomen 1n artikel
5 van het m1n1steneel besluit. De comm1ss1e formuleert h1erb1J geen bemerkmgen.
De comm1ss1e beslult met een algemene bemerkmg waann ZIJ erop WIJSt dat d1t soort
(publ1c1ta1re) tegelgevels vroeger meer voorkwamen. Er waren verschillende bednJven d1e d1t
soort gevels en ook mteneurs 'op bestellmg' maakten, onder meer Ma1son Helman Brussel,
Céram1que d'Hem1xem, S.A. de Céram1ques d'Hasselt. De comm1ss1e meent dat het
Interessanter zou ZIJn om een vergeliJkend onderzoek rond tegelgevels op te maken, op bas1s
waarvan een globaal beschermmgsdoss1er- in plaats van telkens md1v1duele beschermingen kan worden voorgedragen.
Deze suggestie voor het opstarten van een vergell}kend onderzoek rond tegelgevels
werd geregistreerd als potentleef onderwerp voor verder onderzoek binnen de werking
van het agentschap Onroerend Erfgoed.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.4.

Schrapping van de cultuurgoederen tijdens de adviesperiode voorafgaand aan
de voorlopige bescherming

TIJdens de adviespenode voorafgaand aan de voorlopige bescherming werd, omw1lle van het
streven naar een zmvol gebruik van het mstrument "cultuurgoederen" besloten om de
preventlef gedemonteerde tegels en tegelfragmenten n1et afzonderliJk te beschermen als
cultuurgoederen. De tegels en tegelfragmenten maken desalmettemm Integrerend deel u1t van
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de beschermrng. De ontbrekende tegels vormen storende lacunes rn het tegelensemble d1e een
negatieve rnvloed hebben op de erfgoedwaarde en de leesbaarheld van het geheel. Zoals ook
wordt aangegeven m de beheersdoelstellingen voor d1t monument (art1kel 3 van het
mm1steneel besluit) d1ent het ongmele keramische matenaal zoveel mogeliJk hergebruikt te
worden biJ een restauratie van de gevelbetegelmg. Met machtnemmg van deze
beheersdoelstelling IS een beschermmg van de tegels en tegelfragmenten als cultuurgoed met
zrnvol.
Behandelmg van de WIJZigmgen:
In het inhoudeliJk doss1er werd de beschriJVIng van de erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken aangevuld met de beschnJvmg en lokal1sat1e van de gedemonteerde
tegels en tegelfragmenten. De tekst werd grotendeels overgenomen u1t de BIJlage 3.
Cultuurgoederen.
In het beschermmgsbeslu1t werden de verWIJZingen naar de cultuurgoederen geschrapt,
samen met de BIJlage 3. Cultuurgoederen.
In het bescherm1ngsbesiU1t werd m artikel 2 een korte vermeldmg van de tegels en
tegelfragmenten opgenomen.
Als gevolg van de aanpassmg met betrekkmg tot de cultuurgoederen werden zowel m
het mhoudeliJk doss1er, het mm1steneel beslult als m de biJlagen enkele admm1strat1eve
aanpassmgen gemaakt, voornameliJk met betrekkmg tot de nummenng van
(tussen)t1tels en de mdeling. In het mm1steneel beslult werden aanpassmgen gemaakt
m de art1st1eke waarde en artikel 3 met betrekkmg tot de storende lacunes d1e door
deze ontbrekende tegels worden gevormd.

1.5.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen
bescherm Ingsbesl u 1t.

hebben

geen

mvloed

op

het

mhoudeiiJk doss1er en

het

De geWIJZigde v1s1e op het beschermen van de preventlef gedemonteerde tegels en
tegelfragmenten als cultuurgoederen heeft mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het mhoudeiiJk doss1er en het beschermingsbesiUit werden als volgt
aangepast:
In het mhoudeliJk doss1er werd de beschnJvmg van de erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken aangevuld met de beschriJVIng en lokalisatie van de gedemonteerde
tegels en tegelfragmenten. De tekst werd grotendeels overgenomen Uit de BIJlage 3.
Cultuurgoederen.
In het bescherm1hgsbeslu1t werden de verWIJZingen naar de cultuurgoederen geschrapt,
samen met de BIJlage 3. Cultuurgoederen.
In het beschermmgsbesiUit werd m art1kel 2 een korte vermeldmg van de tegels en
tegelfragmenten opgenomen.
Als gevolg van de aanpassmg met betrekkmg tot de cultuurgoederen werden zowel m
het mhoudeiiJk doss1er, het mm1steneel beslult als m de biJlagen enkele admm1strat1eve
aanpassingen gemaakt, voornameliJk met betrekkmg tot de nummenng van
(tussen)t1tels en de mdelmg. In het mm1steneel beslult werden aanpassmgen gemaakt
m de art1st1eke waarde en artikel 3 met betrekkmg tot de storende lacunes d1e door
deze ontbrekende tegels worden gevormd.
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2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
De stad Gent orgamseerde het openbaar onderzoek van 22 maart tot 20 apnl 2018. TiJdens
het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end. Het proces-verbaal dat de stad
opstelde over het openbaar onderzoek maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.

3. Conclusie
De advlezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming hebben geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het mhoudeliJk doss1er noch het beschermmgsbeslu1t werden aangepast.
In het mhoudeiiJk doss1er werd een admm1strat1eve fout rechtgezet. Twee verWIJZingen naar
de cultuurgoederen, meer bepaald m hoofdstukken 1.1 en 2.2, d1e voorafgaand aan de
voorlopige beschermmg hadden moeten worden geschrapt, ZIJn over het hoofd gez1en. Deze
twee verWIJZingen werden daarom geschrapt u1t het mhoudeiiJk doss1er, na de voorlopige
beschermmg en voorafgaand aan de defm1t1eve beschermmg.
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