Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als monument van een gietijzeren wegwijzer gesigneerdE.
Desbeek in Hoeilaart

Provmc1e: Vlaams-Brabant
Gemeente: Hoe1laart, 1ste afdeling, sect1e B
Ob]ectnummer: 4.01/23033/116.1

Dossiernummer: 4.001/23033/101.1

OmschriJVIng:
Een gietiJzeren wegWIJZer gesigneerd E. Desbeck, W1llem Eggenckxstraat zonder nummer

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

Brussel,

0 4 OKT. 2018
De Vlaamse mm1ster 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. Beleidsdomein Omgeving
Het advies werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de overige agentschappen brachten een advies uit over de bescherming
van het onroerend goed. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn
de adviezen gunstig.
·
1.1.2. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Het advies werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departementnoch de overige agentschappen brachten een advies uit over de bescherming
van het onroerend goed. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn
de adviezen gunstig.
1.1.3. Beleidsdoinein Landbouw en Visserij
Het advies werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de overige agentschappen brachten een advies uit over de bescherming
van het onroerend goed. In uitvoer.ing van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn
de adviezen gunstig.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Hoeilaart

Het advies werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht geen advies uit over deze bescherming.
In uitvoering van artikel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet is het advies gunstig.
Conclusie: het advies heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het beschermingsbesluit .
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 28 augustus 2017.
De VCOE bracht op 25 september 2017 een voorwaardel ijk gunstig advies uit over de
bescherming van het onroerend goed. Het advies maakt ,integraal deel uit van het
bescherm i ngsdossier.
De VCOE behandelde de twaalf items klein erfgoed gezamenlijk in één advies: twee
pijlerkapellen en een ongevalskruis in de gemeente Beersel, een kunstwerk en eeri pijlerkapel
in de gemeente Dilbeek, een wegwijzer in de gemeente Hoeilaart, een ongevalskruis in de
gemeente Sint-Genesius-Rode, twee .wegwijzers in de gemeente Sint- Pieters-Leeuw, een
kilometerpaal en een wachthokje in de gemeente Tervuren. Hier worden enkel die punten
behandeld die van toepassing zijn op de gietijzeren wegwijzer gesigneerd E. Desbeek in
Hoeilaart:
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Punt 2A De commtssie vraagt waarom het klem erfgoed enkel in de Vlaamse Rand onderzocht
werd.

Behandeling van het adv1es:
Het beschermmgsdoss1er beantwoordt d1e vraag onder punt 1. Thema: "In de bele1dsbnef 2017
voorziet mm1ster Bourgeois onder 1n1t1at1ef 13 het verder mventanseren en opstellen van
beschermmgsvoorstellen m hanteerbare deelpakketten. DaarbiJ wordt de Vlaamse Rand
genoemd als 1n1tiat1ef volgend op de lopende hennventansat1e. D1t doss1er behoort tot de
themat1sch-geograf1sche beschermmgscampagne 'Klem erfgoed m de Vlaamse Rand' waann 12
1tems worden voorgesteld voor bescherming."
Conclusie: het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
Punt 5.2 De beheervtstes voor de wegwijzer in HoetJaart gaan tn op het herplaatsen van de
richtmgaanwuzers op hun oorspronkelijke plaats. De commtsste stelt ztcht volgende vragen:
a. kan dat zonder het wijzigen van het beschermmgsbeslwt?
b. kan de nchttng aangepast worden aan de dan geldende richttngen?

Behandelmg van het adv1es:
a. Het beschermmgsbeslu1t geeft aan waar de nchtmgaanWIJZers oorspronkeliJk aan de paal
waren bevest1gd. Voor een herplaatsmg op d1e oorspronkeliJke plaats moet er geen n1euw
beslult opgemaakt worden.
b. De wegWIJzers worden n1et verplaatst, komen metmeen n1euwe omgevmg te staan. Waarom
de namen op de nchtmgaanWIJZers zouden moeten WIJZigen IS dan ook onduideliJk.
Conclus1e: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit.
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen
beschermmgsbeslu1t.

hebben

geen

mvloed

op

het InhoudeliJk doss1er en

het

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
2.1.

Openbaar onderzoek en hoorrecht

Gemeente Hoeilaart organiseerde het openbaar onderzoek van 5 maart 2018 tot 3 apnl 2018.
Er werd geen hoorz1tt1ng georgamseerd. Het PV maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
TIJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.
Er werd geen beroep gedaan op het hoorrecht.
2.2.

Aanpassing plannen

Zowel op het omgevmgsplan als op het gegeorefereerd plan werd de locatle van de wegWIJZer
gecorngeerd. De locatle van de wegWIJZer wordt preelezer mgetekend, bmnen hetzelfde
perceel. U1t de aanplakkmg ter plaatse bliJkt dat er geen tWIJfel bestond over de te beschermen
wegwiJzer. Het gaat h1er om een admm1strat1eve correctie zonder verdere gevolgen.
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3. Conclusie
De Uitgebrachte adv1ezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de defmit1eve bescherming hebben geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en
het beschermmgsbeslu1t.
Het mhoudeiiJk doss1er, meer bepaald biJlage 6.1 omgevmgsplan en het gegeorefereerd plan
biJ het beschermmgsbeslu1t werden aangepast.
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