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~Bijlage~3~Behandeling_van daadviezen-en _bezwaren_bij

het ~ministerieeLbesluit tot~efinitieve __
bescherming als monument met overgangszone van een wegwijzer van ijzergieterij August
Van Aerschot en zonen in Sint-Pieters-Leeuw

Provmc1e: Vlaams-Brabant
Gemeente: Smt-Pieters-Leeuw, 3de afdeling, sect1e K
Ob]ectnummer: 4.01/23077/115.1

Dossiernummer: 4.001/23077/101.1

Omschn]vmg:
WegWIJZer van IJZergJetenJ August Van Aerschot en zonen,
Brabantsebaan zonder nummer

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

Brussel,

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

Geert BOURGEOIS

f~~

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 art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de ÇJdv1ezen gunstig.
1.1.2. Bele1dsdomem Mobiliteit en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssen]
Het advles werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunst1g.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Het adv1es werd gevraagd op 28 augustus 2017.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 2 oktober 2017 een gunstig adv1es u1t
over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclus1e: het adv1es
bescherm1ngsbeslu1t.
1.3.
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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 voorwaardeliJk gunstig adv1es u1t over de
beschermmg van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm 1ngsdoss1er.
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 ongevalskru1s 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 een wegWIJZer van IJzergieteriJ August Van Aerschot en zonen.
Behandelmg van het adv1es:
r

Punt 2A De comm1ss1e vraagt waarom het klem erfgoed enkel
werd.

Behandeling van het adv1es:
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1n

de Vlaamse Rand onderzocht

Het beschermmgsdoss1er beantwoordt d1e vraag onder punt 1. Thema: "In de bele1dsbnef 2017
voorziet minister Bourgeois onder initiatief 13 het verder inventariseren en opstellen van
beschermingsvoorstellen ~m-hanteerbare ~eetpakketten: -oaarbij- wordt~de~~vlaamse "~Rand
genoemd als 1n1t1at1ef volgend op de lopende hennventansat1e. D1t doss1er behoort tot de
thematisch-geografische beschermmgscampagne 'Klem erfgoed m de Vlaamse Rand' waann 12
1tems worden voorgesteld voor beschermmg."

Conclusie: het adv1es
bescherm IngsbesiUit.
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Punt 5.2 De beheersv1s1e voor de wegWIJZer 1n Smt-Pieters-Leeuw gaat 1n op het herplaatsen
van de ncht1ngaanw1Jzers op hun oorspronkeliJke plaats. De comm1ss1e stelt z1cht volgende
vragen:
a. Kan dat zonder het WIJZigen van het beschermrngsbeslu1t?
b. Kan de nchtrng aangepast worden aan de dan geldende nchtrngen?
c. De herplaatsrng van de nchtrngaanWIJZers wordt rn Srnt-Pieters-Leeuw opgenomen als een
verplichtrng. De comm1ss1e suggereert daar een mogeliJkheld van te maken naar analogie met
de wegWIJzer rn Hoeilaart.
Behandeling van het adv1es:
a. het beschermmgsbesluit geeft aan waar de nchtmgaanwijzers oorspronkelijk aan de paal
waren bevestigd. Voor een herplaatsing op dte oorspronkelijke plaats moet geen nieuw besluit
opgemaakt worden.
b. de wegwijzer wordt met verplaatst. Ze komen met in een meuwe omgeving te staan. Waarom
de namen op de neMingaanWIJZers zouden moeten wijztgen is ondwdelijk.
c. het herplaatsen van de nchtmgaanwijzers dtent gelezen te worden als een mogelijkheid. Het
dossier wordt m d1e zm aangepast.
Conclusie: het advies heeft Invloed op het beschermmgsbeslu1t. Het beschermmgsbeslu1t van de
wegwijzer 1n S1nt-P1eters-Leeuw wordt als volgt aangepast:
Art. 3. § 1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
het herplaatsen van de nchtlngaanWIJZers op hun oorspronkeliJke plaats behoort tot de
mogeliJkheden.
Punt 5.4 De comm1ss1e stelt voor de verbodsbepalingen voor de overgangszones om te vormen
tot beheersdoelstellingen daar ZIJ toekomstige ontw1kkelrngen mogeliJk hypothekeren.
Behandeling van het adv1es:
Het herschriJven van de verbodsbepalmgen tot beheersdoelstellingen vormt geen probleem.
Belden beogen hetzelfde doel.
Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het beschermrngsbeslu1t. Het beschermrngsbesluit van de
wegWIJZer 1n Srnt-P1eters-Leeuw wordt als volgt aangepast:
De verbodsbepalingen voor de overgangszone worden geschrapt.
Art. 3. §2. wordt toegevoegd: Voor de overgangszone gelden de volgende beheersdoelstellingen:
Het plaatsen van bovengrondse constructies brnnen de overgangszone d1e de wegWIJzer aan het
z1cht van op de openbare weg onttrekken of als v1sueel storend ervaren worden bmnen de open
context rond wegwiJzer d1enen vermeden te worden.
Aan de toelatrngsplicht1ge werken wordt toegevoegd als gevolg van de toevoegrng van Art. 3.
§2:
Art.5. §2. Voor de volgende handelrngen 1n de overgangszone moet een toelat1ng worden
aangevraagd:
1°
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsleidingen en
straatmeubilair, met Uitzondering van n1et-aard- en niet-nagelvaste elementen en
verkeersborden vermeld 1n artikel 65 van het KonrnkliJk Beslult van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de polit1e van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;
WIJZigingen en werken aan de overgangszone.
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De uitgebrachte adviezen hebben een beperkte invloed op het beschermingsbesluit. Het
beschermingsbesluit werd als volgt aar:gepast:
De beheersdoelstelling Art. 3. §1. 2° wordt . geherformuleerd als 'het herplaatsen van de
. richtingaanwijzers op hun oorspronkelijke plaats behoort tot de mogelijkheden'
De beheersdoelstelling voor de overgangszone (Art. 3. §2.) wordt als volgt geformuleerd: Het
plaatsen van bovengrondse constructies binnen de overgangszone die de wegwijzer aan het zicht
van op de openbare weg onttrekken of als visueel storend ervaren worden binnen de open
context rond wegwijzer dienen vermeden te worden.
Aan de toelatingsplichtige werken wordt toegevoegd:
Art: 5. §2. Voor de volgende handelingen in de overgangszone moet een toelating worden
aangevraagd:
1°
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse en ondergrondse nutsleidingen en
straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en niet-nagelvaste elementen en
verkeersborden vermeld in artikel 65 van het Koninklijk Besluit vah 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;
.
wijzigingen en werken aan de overgangszone.

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

Openbaar onderzoek en hoorrecht
Gemeente Sint- Pieters- Leeuw organiseerde het openbaar onderzoek van 7 maart 2018 tot en
met 5 april 2018. Tijdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente geen hoorzitting.
.

.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Er werd geen beroep gedaan op het hoorrecht.

3. Conclusie
De uitgebrachte adviezen en bezwaren uitgebracht na . de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de definitieve bescherming hebben geen invloed op het inhoudelijk dossier of
het beschermingsbesluit. Het inhoudelijk dossier noch het beschermingsbesluit werden
aangepast.
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