Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument met overgangszone van de Van Cauwelaertkapel in Beersel
(Alsemberg)

Provme~e:

Vlaams-Brabant

Gemeente: Beersel, 2de afdelmg, sect1e B
Dossiernummer: 4.001/23003/104.1

ObJectnummer: 4.01/23003/136.1

OmschriJVIng:
Van Cauwelaertkapel, Pastoor Bolsstraat zonder nummer

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

Brussel,

0 4 OKT. 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

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 adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
1.1.2. Bele1dsdomem Mobliltelt en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es Uit over de beschermmg
van het onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
1.1. 3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es Uit over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Beersel

Het adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 26 september 2017 een gunstig adv1es
u1t over deze beschermmg. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het inhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
De VCOE bracht op 25 september 2017 een voorwaardeiiJk gunstig adv1es u1t over de
beschermmg van het onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het
bescherm1ngsdoss1er.
De VCOE behandelde de twaalf 1tems klem erfgoed gezamenliJk 1n één adv1es: twee piJlerkapellen
en een ongevalskru1s 1n de gemeente Beersel, een kunstwerk en een piJlerkapel 1n de gemeente
Dilbeek, een wegWIJzer 1n de gemeente Hoeilaart, een ongevalskrUis 1n de gemeente SmtGeneslus-Rode, twee wegWIJzers 1n de gemeente Smt-Pieters-Leeuw, een kilometerpaal en een
wachthokJe 1n de gemeente Tervuren. H1er worden enkel d1e punten behandeld d1e van
toepassmg ZIJn op de Van Cauwelaertkapel.
Behandeling van het adv1es:
Punt 2A De comm1ss1e vraagt waarom het klein erfgoed enkel
werd.

1n

de Vlaamse Rand onderzocht

Behandeling van het advieS:·
Het beschermmgsdoss1er beantwoordt d1e vraag onder punt 1. Thema: "In de bele1dsbnef 2017
voorZiet m1n1ster Bourgeois onder 1n1t1at1ef 13 het verder 1nventanseren en opstellen van
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bescherm1ngsvoorstellen 1n hanteerbare deelpakketten. DaarbiJ wordt de Vlaamse Rand
genoemd als 1n1t1at1ef volgend op de lopende hennventansat1e. D1t doss1er behoort tot de
themat1sch-geograf1sche beschermmgscampagne 'Klem erfgoed 1n de Vlaamse Rand' waann 12
1tems worden voorgesteld voor bescherming."
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
Punt 3.1 Wat de pijlerkapel betreft merkt de commJssJe op dat het niet helemaal dwdeluk 1s of
de bescherming ook het beeld omvat dat zich m de kapel bevmdt. De commiSSie suggereert het
beeld wt de bescherming te laten omdat het van recente datum 1s.

Behandeling van het adv1es:
Het beeld 1s mderdaad van recentere datum. Het m1n1stenele beslult vermeldde onterecht het
beeld biJ de beschriJVIng van de erfgoedwaarde. Er werd evenwel geen liJSt van cultuurgoederen
toegevoegd. Het beeld behoort mderdaad met tot de bescherming.
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het beschermmgsbesiUit. De verWIJZing naar het beeld
wordt geschrapt Uit artikel 2 §2.
Punt 3.2 De commJssJe vraagt om de fotoreg1strat1e aan te vullen met afbeeldmgen van de
teksten.

Behandeling van het adv1es:
De fotoreg1strat1e wordt aangevuld.
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het beschermmgsbeslu1t, meer bepaald het aanvullen van
de fotoreg1strat1e.
Punt 5.2 De commiSSie vraagt de frase 'een conserverende houdmg wordt geprefereerd' te
concretiseren.

Behandeling van het adv1es:
Met d1e z1nsnede wordt bedoeld dat een bewarende houdmg d1ent aangenomen te worden meer
dan een herstellende houding. Alles d1ent 1n het werk gesteld om het erfgoedobJect ter plaatse
te bewaren, onderhoudswerken kunnen Uitgevoerd worden het herkappen van de steen met het
oog op het leesbaar maken van biJVOorbeeld teksten of biJkappen van sculpturen IS n1et gewenst.
D1e doelstelling z1t mderdaad vervat 1n de andere art1kels van het beslult en kan geschrapt
worden.
Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het beschermmgsbeslu1t. De zinsnede "Art. 3. §1 3° een
conserverende houding wordt geprefereerd" wordt geschrapt.
Punt 5.4 De commiSSie stelt voor de verbodsbepalmgen voor de overgangszones om te vormen
tot beheersdoelstellmgen daar ZIJ toekomstige ontwtkkelmgen mogetuk hypothekeren.

Behandeling van het adv1es:
De beheersdoelstellingen en verbodsbepalingen ZIJn Inderdaad sterk geliJklopend.
verbodsbepalingen worden geschrapt en de beheersdoelstellingen worden herschreven.

De

Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het beschermmgsbeslu1t. De beheersdoelstellingen
worden als volgt herschreven:
Art. 3. §2. wordt Art. 3. §3.
Art. 3. §3. Voor de overgangszone gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
Het verharden van de berm bmnen de overgangszone d1ent vermeden te worden om de
landeliJke context van de piJlerkapel te bewaren. Het plaatsen van bovengrondse constructles
bmnen de overgangszone d1e de piJlerkapel aan het z1cht van op de openbare weg onttrekken of
als v1sueel storend ervaren worden bmnen de open context rond het ongevalskru1s dienen
vermeden te worden.
De vergunnmgspllcht1ge werken worden als volgt aangevuld: Art. 5. §2. Voor de volgende
handelmgen aan de overgangszone moet een toelatmg worden aangevraagd:
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1° het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsleidingen en
straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en niet-nagelvaste elementen en
ver~eersborden vermeld 1n art1kel 65 van het KonmkiiJk Beslult van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;
2° WIJZigingen en werken aan de overgangszone.
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het bescherm1ngsbesiU1t. Het beschermmgsbeslu1t
wordt als volgt aangepast:
Art. 2. §2. de verWIJZing naar het beeld wordt geschrapt.
Art. 3. §2. wordt Art. 3. §3.
In de beheersdoelstellingen wordt de frase 'een conserverende houdmg wordt geprefereerd'
geschrapt.
De beheersdoelstelling voor de overgangszone wordt als volgt aangepast:
Art. 3. §3. Voor de overgangszone gelden de volgende beheersdoelstellingen':
Het verharden van de berm binnen de overgangszone d1ent vermeden te worden om de
landeliJke context van de kapel te bewaren. Het plaatsen van bovengrondse constructles binnen
de overgangszone d1e het ongevalskrUis aan het z1cht van op de openbare weg onttrekken of als
v1sueel storend ervaren worden bmnen de open context rond de kapel d1enen vermeden te
worden.
De vergunnmgsplicht1ge werken worden als volgt aangevuld: Art. 5. §2. Voor de volgende
handelingen aan de overgangszone moet een toelating worden aangevraagd:
1 o het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsleidingen en
straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en niet-nagelvaste elementen en
verkeersborden vermeld 1n art1kel 65 van het KonmkiiJk Beslult van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik van
de openbare weg;
2° WIJZigingen en werken aan de overgangszone.
De fotoreg1strat1e werd aangevuld met één foto waarop de mscnpt1es
afgebeeld.

1n

de sokkel staan

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
Gemeente Beersel organiseerde het openbaar onderzoek van 26 februan 2018 tot en met 27
maart 2018.
Er werd geen hoorzitting georganiseerd. Het PV maakt mtegraal deel Uit van het
bescherm1ngsdoss1er.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.
Er werd geen beroep gedaan op het hoorrecht.

3. Conclusie
De Uitgebrachte adv1ezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de def1n1t1eve bescherming hebben geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en
het beschermmgsbeslu1t. Het InhoudeliJk doss1er noch het bescherm1ngsbeslu1t werden
aangepast.
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