Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument van het gemeentehuis van Vlezenbeek in Sint-Pieters-Leeuw

Provme~e:

Vlaams-Brabant

Gemeente: Smt-Pieters-Leeuw, 6de afdelmg, sect1e A
Dossiernummer: 4.001/23077/104.1

ObJectnummer: 4.01/23077/117.1

OmschriJVIng:
het gemeentehuls van Vlezenbeek, Gemeenteplein 1

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

1 2 MAARl 2019
Brussel,
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. Bele1dsdome1n Omgev1ng
Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de 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.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdome1n Mob1l1te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclus1e: het advies heeft geen mvloed op het 1nhoudel1jk doss1er en het m1n1steneel beslUit.

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

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Het adv1es werd gevraagd op 28/02/2018.
Gemeente S1nt-P1eters-Leeuw
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 26/03/2018 een gunstig adv1es u1t over
deze bescherming. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk 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 u1t over de bescherming
van het onroerend goed. Het advies maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
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Behandelmg van het adv1es:
De VCOE spreekt 1n eerste mstant1e haar apprec1at1e u1t voor het goed gedocumenteerde
doss1er. ZIJ ervaart een geograf1sch-themat1sche benadenng met een verduideliJking van de
gehanteerde aanpak en de select1ecntena als pos1t1ef. Ze ervaart de voorschnften voor
mstandhoudmg en onderhoud van de klok en het torenuurwerk als pos1t1ef. De
toelatmgspl1chten voor de omgeving worden ondersteund door de comm1ss1e.
De VCOE vraagt om een tabel toe te voegen van de onderzochte gemeentehuizen met de
vermeldmg van de mate waann ze aan de vermelde select1ecntena voldoen en waaru1t het
belang van de dne geselecteerde gemeentehuizen bliJkt.
Antwoord: Het mhoude!J;k doss1er wordt verder aangevuld.
De VCOE vmdt het pos1t1ef dat de omgevende groenaanleg 1n Vlezenbeek meegenomen wordt
in de beschermmg. Ze vraagt om de aanleg verder fotografisch te documenteren m de
fotoreg1strat1e en nauwkeunger te beschriJVen 1n artikel 2 van het beschermmgsbeslu1t.
Antwoord: De ontwerpplannen van Antome Courtens zijn met gedetailleerd wat de aanleg van
de groenzone betreft. Hij tekent een grasveld met padenstructuur en bomen. De hwdige
padenstructuur en de dne platanen naast het gemeentehuis gaan terug op het ontwerpplan.
De andere beplantmg is recent. Het noordelijk pad verdween wellicht b1j de aanleg van de
parkeerplaatsen. De verharding van de paden 1s overal vervangen. Er wordt dan ook
geprefereerd om eerder het concept van een groenaanleg met de bewaarde padenstructuur en
de dne platanen te beschermen dan een recent plantschema. De doelstelling 1s vooral een
verdere verhardmg van de omgevmg te voorkomen.
In het mhoudell}k doss1er wordt punt 2.3. mplanting verder aangevuld net als artikel 2.2° in
het mmisteneel beslwt. Artlkel3.9° in het mm1sterieel beslwt wordt aangevuld met vermeldmg
van de platanen. Aan de fotoreg1strat1e worden foto's toegevoegd waarop de groenaanleg beter
zichtbaar is.
Met betrekking tot de torenklok en het uurwerk vraagt de VCOE na te gaan of er een technische
waarde kan toegevoegd worden. De ophangmg van de klok en de aandriJVIng van het
torenuurwerk dient verder geduid 1n het doss1er. De fysische toestand van het mechan1sme
dient toegevoegd aan het doss1er en te duiden 1n hoeverre het systeem nog werkt of terug m
werkmg kan worden gesteld.
Antwoord: De aandn;vmg van de klok, uurwerken en horloges was m de ;aren 1945-50
blijkbaar vernieuwend gez1en de vermelding m de literatuur. Het ging om een elektramsch
mechamsme dat centraal werd aangedreven door een moederklok die m het kantoor van de
gemeentesecretans was ondergebracht. Van daarwt werden de horloges m het gebouw, het
torenuurwerk en de uurslag van de klok aangedreven. Het kantoor van de gemeentesecretans
werd later biJ de lokettenzaal betrokken en henngencht tot b1blwtheek. De moederklok 1s met
langer aanwezig ter plaatse. Momenteel 1s er een moderne aandrijvmg van c!oc-o-mat1c d1e
geplaatst 1s aan de trap m de klokkentoren. De klok zelf dateert uit 1951 en werd gezien het
opschnft 'Me feCit M1ch1els' gegoten door de g1etenj M1ch1els. Oorspronke!J;k was de klok
volgens het reeds vermelde art1kel opgehangen aan een metalen frame. Vandaag 1s de klok
opgehangen aan houten balken d1e op de bakstenen muren rusten. De ongmele aandn;ving
van de horloges en de ophangmg van de klok werden vervangen. Er 1s geen mechanisch
systeem ter plaatse aanwezig. Deze gegevens worden m het mhoudel1;k doss1er opgenomen.
De producent en het jaartal van productie van de klok wordt aan de evaluatie van de
erfgoedwaarden in het besluit toegevoegd. Er 1s geen reden om een techmsche waarde toe te
voegen.
Met betrekking tot de cultuurgoederen merkt de VCOE op dat er geen cultuurgoederen worden
toegevoegd aan het doss1er. ZIJ vraagt daarover verduideliJking. De comm1ss1e stelt zich de
vraag of het uurwerk dat 1n de raadzaal hangt nagelvast 1s dan wel een roerend goed dat als
cultuurgoed moet beschouwd worden.
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Antwoord: Het uurwerk in de gemeenteraadzaal heeft een elektrontsche aandruvmg die in
verbmdmg staat met een moederklok en de torenklok. De horloge wordt dan ook geacht
nagelvast te ZIJn en v1a de elektnsche bekabelmg vast te z1jn aan het gebouw. Er ZIJn evenmm
andere cultuurgoederen m het gemeentehws aanwezig d1e opgenomen d1enen te worden m het
dossier.
De VCOE merkt op dat de beheersv1s1es summ1er ZIJn en beter op elkaar worden afgestemd 1n
de dne doss1ers.
Antwoord: De beheersdoelstellingen zun steeds op maat van het te beschermen pand
opgesteld. Er wordt geprobeerd via enkele algemene clausules de formulenngen waar mogetuk
meer op elkaar af te stemmen. De beheersdoelstellmgen worden m d1e zm aangepast.
De VCOE vraagt z1ch af of de beschriJVIng van de bovenverd1ep1ng voldoende houvast biedt
voor het beheer.
Antwoord: De bovenverd1epmg 1s zeer tunetJOneet vorm gegeven. De entge rwmten d1e
bewaard moeten b!Jjven zijn de traphal en de torenrwmte d1e verbonden worden door de gang,
samen met het bmnenschnjnwerk dat er op wtgeeft. Dat maakt onder andere het onderhoud
van de toren, het torenuurwerk en de klok eenvoudiger. De beschruvmg en de foto's m de
fotoregistratie ziJn voldoende om de erfgoedwaarden van deze rwmten te dwden. De andere
kamers en hun mnchting hebben geen erfgoedwaarden en worden dan ook ntet vermeld.
De VCOE vraagt biJ de beheersdoelstelllngen:
te verduideliJken dat m geval van u1tbre1dmg de buitengevels, 1nclus1ef de muuropenmgen
en afwerkmg steeds als dusdamg herkenbaar moeten bliJven.
toe te voegen dat de u1tbre1dmg ondergeschikt d1ent te ZIJn ten opzichte van het
hoofdgebouw en de erfgoedwaarden d1ent te ondersteunen.
Antwoord: De beheersdoelstellingen worden in d1e zin aangepast. De potentiele wtbre1dmg
wordt in een afzonderlijk punt behandeld.
Doelstellmg 4 en 5 aan te passen m verband met de opmerkmgen m verband met de
groenaanleg en het uurwerk met de klok.
Antwoord: De doelstellmg met betrekkmg tot de groenaanleg werd aangevuld. Er 1s geen
reden om de beheersdoelstellingen van de klok aan te passen.
De VCOE heeft volgende bedenkingen biJ de toelatmgspllcht1ge werken:
De handelmgen aan de cultuurgoederen d1enen verduideliJkt te worden.
Antwoord: Er Zijn geen cultuurgoederen m het gebouw. De verw1jzmg ernaar in de
toelatmgsp!Jcht1ge werken (art. 5. 6° h) is een materiele fout en wordt geschrapt.
Het vervangen en ophangen van het opwmdsysteem en het herstellen van de ongmele
gew1chtsaandn]vmg d1ent toegevoegd te worden of men d1ent te motiveren waarom deze
met aanwezig ZIJn. De VCOE vraagt waarom de toelatmgspl1cht art1kel 6.2.12, 1° van het
onroerenderfgoedbesluit n1et werd opgenomen.
Antwoord: Het gaat om een elektramsch systeem dat biJ de bouw van het gemeentehuis m
1945 tot de modernste van zijn tl]d behoorde doch smdsd1en vervangen IS. Deze
toelatmgsp!Jcht IS dan ook zonder onderwerp en werd daarom met toegevoegd.
Conclus1e: het adv1es heeft mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
InhoudeliJk doss1er en het bescherm1ngsbesiU1t worden als volgt aangepast:
Het InhoudeliJk doss1er wordt aangevuld met een overzicht van de onderzochte
gemeentehulzen en gemotiveerd waarom ze n1et voor bescherming werden geselecteerd. De
groenzone wordt verder omschreven en de 1nformat1e over de horloge en klok toegevoegd.
De fotoreg1strat1e wordt aangevuld met foto's van de groenzone, de horloge en de klok.
Het m1n1steneel beslult wordt aangevuld met:
een expl1c1tenng van de erfgoedwaarden van de groenzone, de klok en het horloge

Pagma 4 van 13

algemene clausules biJ de beheersdoelstellingen zodat de doss1ers voor Beersel, SintPleters-Leeuw en Vilvoorde meer op elkaar afgestemd ZIJn
het behoud van de gevels met hun configuratie en afwerking biJ de
beheersdoelsteil Ingen
een verdere u1twerk1ng van de beheersdoelstellingen voor de groenzone
biJ de toelatmgspllcht1ge werken werd de verWIJZing naar cultuurgoederen geschrapt

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbesiUit. Het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit worden als volgt
aangepast:
In het InhoudeliJk doss1er werd:
1. Thema gemeentehUlzen aangevuld met:

Volgende gemeentehutzen werden verder onderzocht na het desktoponderzoek doch niet
geselecteerd voor beschermmg:
•
•

•

•
•

•

•

Asse (Asse), ec/ecttsch gemeentehuts van architect L. Spaak uit 1861-1864. Beeldbepalend
gelegen aan de Markt, tnteneur sterk gerenoveerd.
Ot/beek (Itterbeek), neoc/assictsttsch gemeentehUls omstreeks 1868, gelegen aan een
straat. Interessante opdeltng tussen gemeentehUls op de verhoogde gelukv/oerse verdteptng
en een conctergewoning tn het souterratn, sterk verwaarloosd.
Grimbergen (Betgem) typtsch ec/ecttsch plattelandsgemeentehUls van archttect L. Spaak Uit
1865, gelegen aan een straat met een voorpletn. Momenteel getntegreerd tn de
gemeenteschool. Intern sterk verbouwd.
Linkebeek (Ltnkebeek), ec/ecttsch gemeentehuis van architect Hansotte, omstreeks 1868.
Combtnatte van een gemeentehUls en aanpalend schooltje. Intern volledtg verbouwd.
Machelen (Dtegem), neoc/asstctsttsch gemeentehUls van archttect L. Spaak, Uit 1854.
Gelegen tn een hoek van het gemeentep/ein, ervan gescheiden door een straat. Aansluitend
een nteuwbouw gemeenschapscentrum. Eenvoudtg tnteneur dat sterk gerenoveerd werd.
Stnt-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw), neoc/asstctstisch gemeentehUls ontworpen door
archttect Cordemans omstreeks 1850. Vol/edtg heringencht als bib/totheek met verregaande
verbouwtngswerken.
Zaventem (Zaventem), ec/ecttsch gemeentehuis Uit 1866. Gelegen langs een straat.
Aanpalend schooltJe getntegreerd bij het gemeentehUis. Intern sterk verbouwd.

2.2.1 bouw en renovatte aangevuld met:
Het pand is voorzten van alle moderne wtrustmgen en mrichttngen. De auteur heeft biJzondere
aandacht voor het elektromsche uurwerk dat tot het beste behoort wat op dat ogenbltk werd
geproduceerd. De moederklok stond opgesteld tn het bureau van de gemeentesecretans en
bedtende dne secundatre horloges dte tn het gemeentehuts htngen en de automattsche uurslag
van de bronzen klok tn de toren. Enkel tn de voorma!tge raadzaal bleef de horloge bewaard.
Het systeem wordt geprezen omdat het vn} ts van elke spanntng of wrijvmg van een mechamek.
De moederklok corrigeerde zich automattsch na een stroomonderbrekmg. De elektromsche
aandruvmg werd ondertussen reeds vervangen, de moederklok verdween bt] renovattes en
hennnchtingswerken. Enkel de horloge in de raadzaal, de WIJzerplaten op de toren en de
bronzen klok uit 1951 van gtetenJ Mtchtels met uurslag herinneren nog aan het
voorUitstrevende systeem.
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2.3 tnp!anttng aangevuld met:
Het pad zelf verdween bi] de aanleg van de parkeerplaatsen. Van de vier platanen zun dne
exemplaren bewaard gebleven tn het grasveld. De andere beplanting ter hoogte van het
gemeentehuts ts meuw en heeft geen erfgoedwaarde.
2.3 het tnteneur aangevuld met:
De horloge en de klok tn de toren
Momenteel ts er een moderne aandruvmg van c/oc-o-matte die geplaatst is aan de trap tn de
klokkentoren. De klok zelf dateert utt 1951 en werd gezten het opschnft 'Me feCJt Mtchte!s'
gegoten door de gtetenj Mtchte!s. Vandaag ts de klok opgehangen aan houten balken dte op de
bakstenen muren !tggen. De aandrijvtng van de horloges en de ophangtng van de klok werden
vervangen. Er is geen mechantsch systeem te plaatse aanwezig.
4.1.2 beheersdoelstellingen beschermd monument (omgevmgsaanleg) gewijzigd van
"De bestaande groenzone met htstonsche padenstructuur en bep!anttng dtent behouden te
worden. Een verdere verhardmg van de begraasde zone voor de aanleg van btjkomende private
of openbare parkmg of verbredmg van wegentsmet aangewezen."
naar
De bestaande groenzone met de bewaarde h1stonsche padenstructuur en de dne platanen 1n
het grasveld d1ent behouden te worden. Een verdere verharding van de begraasde zone voor
de aanleg van biJkomende pnvate of openbare parking of verbreding van wegen 1s met
aangewezen.

In het m1n1steneel beslult worden de volgende aanpassmgen aangebracht:
Art. 2. 2° werd gewiJzigd van:
"het gemeentehuts staat mgep!ant op het dnehoektg begraasd perceel gevormd door de
toenmalige Stattestraat en Postweg, nu Gemeentep!etn. De toegangspaden tot de hoofdmgang,
garage en de mgang van de lokettenzaal werden uttgevoerd zoals voorzien door Antome Courtens
net als de aanplant van vter bomen langs het noorde/uk lopend pad;"
naar:
het gemeentehuls staat ingeplant op het dnehoek1g deels begraasd perceel gevormd door de
toenmalige Statlestraat en Postweg, nu Gemeenteple1n. De toegangspaden tot de hoofdmgang,
garage en de mgang van de lokettenzaal werden Uitgevoerd zoals voorz1en door Anto1ne
Courtens net als de aanplant van bomen langs het noordeliJk lopend pad. Dne platanen bleven
bewaard;
Art. 2. 4° werd aangevuld met:
Op de toren pn]ken langs drie ziJden WIJzerplaten;
Art. 2. 5° werd aangevuld met:
In de klokkentoren hangt een bronzen klok u1t 1951 van g1eten] M1ch1els.
Art. 3. werd geWIJZigd van:
"Art.3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoe!stel!mgen:
1 ° het doel van de bescherming is de bewanng van het gebouw en van de wezenlijke elementen
van de omgevtngsaan!eg (toegangspaden, bomen, grasvlakte);
2° het exteneur dient maxtmaa! behouden te bluven naar vo!umewerkmg, vormentaal en
afwerkmg. Het zicht van op de kruismg van de Postweg, Pedestraat en Vlezenbeeklaan
pnmeert. Een eventuele kwa!ttatteve en duurzame uttbretdtng dte de erfgoedwaarden
ondersteunt kan overwogen worden aan de westzude, tn de oksel van het gebouw;
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3° biJ vervangmg van het schrijnwerk zal er biJ voorkeur geopteerd worden voor geschilderd
houten schriJnwerk met identiek raamverdelmg als voorz1en op de bouwplannen en een
wtz1cht dat refereert aan het schrijnwerk wt de Jaren 1950. Het plaatsen van de luiken zoals
voorzien op de ontwerpplannen behoort tot de mogeliJkheden;
4° wat het mteneur betreft d1enen de aanwez1ge erfgoedelementen d1e behoren tot het
oorspronkelijke ontwerp van A. Courtens wt 1952 max1maal bewaard te b!Jjven m de kamers
met nummer 7, 8, 9 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 op de getukvloerse verd1epmg en de kamers
22, 23 en 29 op de bovenverd1epmg zoals aangedwd op de ontwerpplanen van Courtens. In
de andere ruimten ZIJn aanpassmgen mogelijk mocht dat noodzaketuk zijn voor een
herbestemmmg van het pand. Reconstructie van gesloopte muren tussen rwmte 13, 14 en
18 behoort tot de mogeliJkheden. N1euwe ingrepen en toevoegingen vmden best plaats m de
zone van de voormalige loketten tussen rwmte 13 en 14;
5° de bestaande groenzone met h1stonsche padenstructuur en beplanting d1ent behouden te
worden. Een verdere verhardmg van de begraasde zone voor de aanleg van bijkomende
pnvate of openbare parkmg of verbredmg van wegen Js met aangewezen."
naar:
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1o de bescherming beoogt de bewanng van het gebouw en van de h1stonsche elementen van
de omgevmgsaanleg;
2° de beschermmg beoogt het behoud van het exteneur van het gemeentehuls met al ZIJn
erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken, opbouw, volumewerkmg, u1tz1cht, vormentaal en
afwerkmg van de gevels. Het z1cht van op de kru1s1ng van de Postweg, Pedestraat en
Vlezenbeeklaan pnmeert daarbiJ;
3° de bescherming beoogt het behoud van de oorspronkeliJke Interne structuur van het
stadhUIS;
4° de bescherming beoogt het behoud van de aanwez1ge erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken 1n het mteneur;
5° een eventuele kwalitatieve en duurzame uitbre1d1ng, d1e de erfgoedwaarden ondersteunt,
kan overwogen worden aan de westziJde, 1n de oksel van het gebouw. De n1euwbouw d1ent
steeds ondergeschikt te ZIJn aan het hoofdgebouw en de oorspronkeliJke bultengevels met
hun muuropenmgen d1enen herkenbaar te bliJven;
6° biJ vervang1ng van het schn)nwerk zal er biJ voorkeur geopteerd worden voor geschilderd
houten schn]nwerk met 1dent1ek raamverdeling als voorz1en op de bouwplannen en een
u1tz1cht dat refereert aan het schn]nwerk u1t de )aren 1950. Het plaatsen van de lu1ken
zoals voorz1en op de ontwerpplannen behoort tot de mogeliJkheden;
7° wat het 1nteneur betreft dienen de aanwez1ge erfgoedelementen d1e behoren tot het
oorspronkeliJke ontwerp van Anto1ne Courtens Uit 1952 max1maal bewaard te bliJven m de
kamers met nummer 7, 8, 9 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 op de geliJkvloerse verd1epmg
en de kamers 22, 23 en 29 op de bovenverd1epmg zoals aangeduid op de ontwerpplanen
van Antome Courtens. In de andere ru1mten ZIJn aanpassingen mogeliJk mocht dat
noodzakeliJk ZIJn voor een herbestemming van het pand. Reconstructie van gesloopte
muren tussen ru1mte 13, 14 en 18 behoort tot de mogeliJkheden. N1euwe Ingrepen en
toevoegmgen vmden best plaats 1n de zone van de voormalige loketten tussen ru1mte 13
en 14;
8° de bestaande groenzone met h1stonsche padenstructuur en de dne platanen 1n het
grasveld d1enen behouden te worden. Een verdere verhardmg van de begraasde zone voor
de aanleg van biJkomende pnvate of openbare parking of verbreding van wegen 1s met
aangewezen.
In de biJlage 2 'fotoregJstratie' biJ het min1steneel beslult worden foto's toegevoegd van de
platanen, van de torenklok en het mechamsme van de horloge.
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2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming

Openbaar onderzoek en hoorrecht
De gemeente Smt-Pieters-Leeuw organiseerde het openbaar onderzoek van 16 augustus 2018
tot en met 14 september 2018. De gemeente organiseerde geen hoowttmg.
De zakeliJkrechthouder noch de concessiehouder hebben beroep gedaan op het hoorrecht.
TiJdens het openbaar onderzoek werden twee bezwaren mged1end.
Omwille van pnvacy-redenen ZIJn de bezwaren anon1em opgenomen 1n d1t document. Het
beschermmgsdoss1er bevat een overzicht van alle bezwaren en de gegevens van de
bezwaannd1eners.

1

Bezwaar één Uitgebracht tqdens het openbaar onderzoek:

De bezwaannd1ener gaat n1et 1n tegen de beschermmg, de erfgoedwaarden of
erfgoedkenmerken. Meermaals worden de erfgoedwaarden en het behoud ervan bevestigd. Het
bezwaar bestaat voornameliJk u1t een aantal verzuchtmgen omtrent t1m1ng, fmane~ele
1mplicat1es en renovat1eopt1es van het 1n 2018-2019 voorliggende hennnchtmgsproJect. De
bezwaannd1ener stelt letterliJk: "Met d1t bezwaar wordt geenszms het belang van beschermmg
van erfgoed en de representatieve functie van het pand als voormalig gemeentehuis m twijfel
gebracht. Een reeks elementen in het beschermmgsbeslwt lijken echter onveremgbaar met
m1jn persoonluke commerCJele en budgettaire belangen en met een aantal functiOnele
verwachtmgen noodzakelijk voor de toekomstige commerCJele wtbating van het pand. De
rendabiliteit van het project komt m het gedrang en maakt een optimale en snelle
herbestemmmg veel moeJII)ker."
Antwoord:
Een beschermmgsbesiUit heeft als doel de erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken van een
onroerend goed voor de toekomst te bewaren. Er wordt gestreefd naar zowel de bewanng van
de erfgoedelementen van een onroerend goed als naar een gepast gebruik dat de
De
erfgoedwaarden
en
erfgoedelementen voor de toekomst kan verzekeren.
beheersdoelstellingen verduideliJken de gewenste toestand en evolutie. Beheersdoelstellingen
moeten voldoende duideliJk ZIJn om verschillende proJecten doorheen de tiJd te kunnen
afwegen. Beheersdoelstellingen worden n1et geschreven ten voordele van één proJect op één
ogenblik. De bezwaannd1ener geeft duideliJk aan dat het bezwaar Ingegeven 1s door
persoonliJke commemele en budgettaire belangen. Op 15 Januan 2019 ontvmg Onroerend
Erfgoed (afdelmg Beheer) een aangepast ontwerp 'Voorbereidend mformat1epakket vers1e 2'
van de bezwaannd1ener. Daaruit bliJkt dat de plannen nog n1et vast staan en onder
verschillende mvloeden WIJZigen. Het aangepaste plan beWIJSt dat het mm1steneel beslult
voldoende kansen moet bieden aan verschillende en Uiteenlopende ontwerpen.
De bezwaannd1ener merkt op dat de t1m1ng voor het voorz1ene proJect vertragmg oploopt. De
doorlooptiJd van het doss1er wordt beknt1seerd.
Antwoord:
Tussen het eerste bezoek aan het gebouw op 19 me1 2017 en de voorlopige bescherming op
17 JUli 2018 werden de nod1ge onderzoeken Uitgevoerd, de doss1ers geschreven en de advlezen
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van de openbare besturen en overhe1dsagentschappen mgewacht. De wetteliJke termiJnen
werden daarbiJ 1n acht genomen.
Het onroerenderfgoeddecreet voorz1et vervolgens 1n een behandelingstermiJn van 9 maanden
en met één Jaar zoals verkeerdeliJk 1n het bezwaarschnft staat. In d1e 9 maanden wordt een
Openbaar Onderzoek georganiseerd en de bezwaren verwerkt.
De bezwaannd1ener merkt op dat de bescherming f1nanc1ele 1mplicat1es heeft. De mkomsten
dalen of vertragen door de doorlooptermiJn van de bescherming en opmaak van renovatie en
prem1edoss1ers. De kosten zullen hoger oplopen en worden n1et gedekt door potentiele prem1es.
Antwoord:
alle toelatmgs- en prem1evoorwaarden, percentages en procedures worden geregeld 1n het
Onroerenderfgoeddecreet en OnroerenderfgoedbesiUit. Ze ZIJn un1form voor alle
zakeli]krechthouders. Sinds het ogenblik van de beschermmg, 17 JUli 2018, ZIJn er reeds
verschillende overlegmomenten geweest tussen de bezwaannd1ener en Onroerend Erfgoed,
meer bepaald op 6 september 2018 (plaatsbezoek) en 15 ]anuan 2019 (bespreking tweede
schetsontwerp). Prem1es ZIJn een gunst en geen recht. De bezwaannd1ener 1s n1et verplicht om
een beroep te doen op premies.
Er worden v1er InhoudeliJke bezwaren aangehaald. De bezwaren ZIJn beheersvragen ontstaan
Uit het eerste voorliggende proJect:
Bewanng van de gang 1n de conCiergewonmg;
Beheersoptles voor de vloeren;
Verbouwing van de 1nkomhal;
Bu1tenschn]nwerk.
De

cone~ergewonmg:

cone~ergewonmg

De bezwaannd1ener geeft aan dat het behoud van de gang van de
n1et mogeliJk 1s.

Antwoord:
In 'Voorbereidend Informatiepakket vers1e 2' wordt de gang wel bewaard.
In artikel 2 van het m1n1stenele beslult ZIJn de erfgoedkenmerken van de cone~ergewoning
(dus n1et alleen de gang) als volgt opgenomen: "Op de bovenverdteping ts de voormalige
conctergewonmg mgericht. De kleme traphal herbergt een naar de 18de eeuw referende
houten trap naar de bovenverdieping. Daar verbindt een gepleisterde gang de kamers en
de traptoren met elkaar. Eenvoudige houten geschilderde paneeldeuren stutten de kamers
af. In de klokkentoren hangt een bronzen klok uit 1951 van gtetenj Mtchtels." De mot1vat1e
1n het m1n1steneel beslult WIJSt op de h1stonsche waarde: "Het gemeentehuts van
Vlezenbeek ts een goed bewaard, representattef en herkenbaar voorbeeld van een
gemeentehuts dat ztch bevmdt op de grens tussen het vooroorlogse voornametuk
representatieve gemeentehuis waarvan Louis C/oquet het programma neerschreef tn 18981902 en het gemeentehuts van na de Tweede Wereldoorlog met ZIJn de nteuwe
publteksgenchte en admtntstratteve functtes. [. .] Tot slot werd op de bovenverdteptng een
woning voor de concterge mgericht;". De architecturale waarde vermeldt: " [..]De goede
bewanng van het pand zonder wezenlijke verbouwingen, met behoud van de htstonsche
mterieurs, bmnenschrijnwerk, torenklok en aankleding waarbtj het onderscheid tussen
offtciele rutmten, publteksrutmten en pnvate rutmten herkenbaar ts, zorgde voor een
uitzonder/uk, goed herkenbaar en representatief ensemble tn tradittonele stijl utt de 2de
helft van de 20ste eeuw,".
De beheersdoelstelling (Art 3, 7°) d1e voorZiet 1n het behoud van de gang, 1s het gevolg
van een vergadenng tussen Onroerend Erfgoed en de gemeente S1nt-P1eters-Leeuw op 5
december 2017. Het doel 1s de bereikbaarheld van de klokkentoren voor onderhoud door
de gemeente te verzekeren. Om een herbestemming te vereenvoudigen, moeten de
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kamers van de wonmg n1et bewaard bliJVen. De eenvoudige vormgeving van de
bovenverd1epmg met de eenvoudige houten paneeldeuren en de naar de 18de eeuw
refererende trap vormen de erfgoedelementen. Daarom werd 1n de beheersdoelstellingen
opgenomen dat:
"7° wat het mteneur betreft dienen de aanwez1ge erfgoedelementen d1e behoren tot het
oorspronkelijke ontwerp van A. Courtens wt 1952 max1maal bewaard te b!t;ven m [ ] de
kamers 22, 23 en 29 op de bovenverd1epmg zoals aangedwd op de ontwerpplanen van
Courtens. [
De Impact op het mterieur werd zodoende 1n de beheersdoelstellingen tot een mm1mum
beperkt en er werd voldaan aan de wens tot toegankeliJkheld van de gemeente.
Het woord 'maximaal' d1ent gelezen 1n de betekenis van 'het meest mogeliJke'. De
reikWIJdte van het woord 1s n1et omschreven evenmm als de wiJze waarop het behoud
wordt bereikt. Dat b1edt ru1mte voor mterpretat1e omtrent de graad van behoud van de
erfgoedwaarden en -elementen.

r'.

Art 5, 1° tot en met 3° voorz1et 1n een toelatmgsmogeiiJkheidmogeliJkherd voor het
plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van constructleve onderdelen. Het beslult
vermeldt geen verbod op het slopen of verbouwen van onderdelen van de
conciergewonmg.
Een matenele hennnering of suggestie van de conc1ergewonmg 1s mogeliJk. Hoe dat dient
te gebeuren kan n1et 1n het beschermmgsbeslu1t opgenomen worden. Het UiteindeliJke
ontwerp zal aan de beheersdoelstellingen en erfgoedwaarden afgewogen worden. Het
mm1steneel beslult laat voldoende ru1mte tot aanpassmg van de cone1ergewon1ng en de
gang.
De ceremon1ele mkomhal: geeft toegang tot de trouwzaal, de lokettenzaal en twee
secundaire ru1mtes: een tollet en kantoortJe. De bezwaarindiener wenst het tollet en
kantoortje samen te voegen tot één ru1mte en d1e toegankeliJk te maken met een dubbele
glazen deur naar analogie van de andere dubbele deuren 1n de hal.
Antwoord:
In 'Voorbereidend Informatiepakket vers1e 2' worden be1de lokalen en hun toegangsdeuren
bewaard.
In het beslult wordt de architecturale waarde benadrukt: "aankledmg waarbij het
onderscheld tussen offtc1ele rwmten, pub!teksrwmten en pnvate rwmten herkenbaar 1s".
Met name 1n de mkomhal 1s d1e architecturale waarde zeer sterk aanwe'z1g 1n de dubbele
gesloten deur omgeven met een deuromliJSting 1n bak- en zandsteen d1e naar de trouwzaal
le1dt, de segmentboogvormige beglaasde dubbele deur d1e naar de lokettenzaalleidt en de
twee rechte enkele deuren d1e naar de secundaire ru1mtes leiden (to1let en kantoor).
In de beheersdoelstellingen werd reeds aangehaald dat de be1de secundaire ru1mtes mogen
verbouwd en zelfs samengevoegd worden. Nergens 1n het doss1er staat vermeld dat alle
deuren functioneel moeten z1jn. Ze kunnen ook gesloten worden, open gezet of eventueel
met een voorzetwand gedicht. De mkomhal verbouwen zal echter de architecturale waarde
cruCiaal aantasten en het onderscheid van de verschillende ru1mtes afvlakken. Dat gaat 1n
tegen de opgesomde en gemotiveerde erfgoedwaarden.
Om dit onderdeel te verduideliJken wordt art1kel 3. 3° verduideliJkt als volgt: 3°
de
bescherming beoogt het behoud van de oorspronkeliJke mterne structuur van het stadhuls
met ZIJn v1sueel herkenbare opdeling tussen off1C1ele ru1mten, pubheksruimten en pnvate
ru1mten;
Art. 2 wordt geherstructureerd waardoor de opbouw van de mkomhal duideliJker wordt.
Volgende passage wordt verplaatst van de lokettenzaal naar de mkomhal: "De deur naar
de lokettenzaal Is een dubbele beglaasde deur ingevuld met glas-in-lood. Het rasterpatroon
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dat terug te vinden is in de vloer en in de panelen van de gesloten binnendeuren is hier te
herkennen in de kleinhout-en loodverdelingen. "en "Het overige binnenschrijnwerk bestaat
. uit houten deuren .met veertien vierkante panelen."
De vloeren zijn gebarsten, aangetast door zouten en niet vlak. De bezwaarindiener stelt
voor een gelijkaardige, niet identieke, vloer in gelijkaardig legpatroon te plaatsen .
Antwoord:
Er werden geen documenten aan het bezwaar toegevoegd die de aantasting van de vloer
· staven. Het inhoudelijk dossier stelt dat het gebouw sporen vertoont van achterstallig
onderhoud (2.4. Fysieke toestand van het onroerend goed).
De vloeren worden beschreven, zowel in het inhoudelijk dossier als in het ministeriële
besluit, bij de erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken. Onder de architecturale waarde
wordt gemotiveerd dat "De goede bewaring van het pand zonder wezenlijke verbouwingen,
met behoud van de historische interieurs, binnenschrijnwerk, torenklok en aankleding
waarbij het onderscheid tussen officiële ruimten, publieksruimten en private ruimten
herkenbaar is, zorgde voor een uitzonderlijk, goed herkenbaar en representatief ensemble
in traditionele stijl uit de 2de helft van de 20ste eeuw". De herneming van het legpatroon
in de kleinhouten en roedenverdeling van de deuren wordt beschreven in het ministerieel
besluit (Art 2 4°). Daaruit blijkt de eenheid in het concept van Antoine Courtens.
Het ministerieel besluit stelt in de beheersdoelstellingen dat de erfgoedelementen in het
interieur maximaal bewaard moeten blijven (art 3 7°). Het demonteren en herleggen van
de vloer is mogelijk, mits de nodige toelatingen verleend worden door Onroerend Erfgoed
(art 5, 3 en 6d). Uit de toelatingsaanvraag zal moeten blijken in hoeverre de. vloer kan
bewaard blijven, of aangevuld, gedemonteerd en herlegd, of gereconstrueerd moet
worden. Het beschermingsbesluit laat al die opties open. Aan de vraag van de
bezwaarindiener wordt dus al voldaaf:J in het beschermingsbesluit.
Het schrijnwerk dient aangepast aan eisen van veiligheid en isolatie. De bezwaarindiender
vermoedt dat dat eenvoudig oplosbaar zal zijn.
Antwoord:
Bij beschermd erfgoed wordt steeds getracht om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen
te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van historisch buitenschrijnwerk.
Hiervoor wordt verwezen naar de publicatie Afwegingskader historisch schrijnwerk (2017)
die ook online te raadplegen is ( https://oar.onroerenderfqoed.be/item/428).

2.

Bezwaar twee uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek: .

De bezwaarindiener sluit zich aan bij het ingediende bezwaar 1 en verzoekt om:
De conciërgewoning op de bovenverdieping niet te beschermen omdat de woning geen
determinerend element uitmaakt van een gemeentehuis. Aanwezige erfgoedelementen zijn
reeds verdwenen en de kamers zijn niet opgenomen in het beschermingsbesluit. Als
alternatief stelt de bezwaarindiener een symbolische verwijzing voor naar de gang zonder
dat de muren bewaard blijven.
Antwoord:
In het ministerieel besluit wordt de waarde van de cone~ergewoning gevat onder de
architecturale waarde "De goede bewaring van het pand .z onder wezenlijke verbouwingen,
met behoud van de historische interieurs, binnenschrijnwerk, torenklok en aankleding waarbij
het onderscheid tussen officiële ruimten, pub/ieksruimten en private ruimten herkenbaar is,
zorgde voor een uitzonderlijk, goed herkenbaar en representatief ensemble in traditionele
stijl uit de 2de helft van de 20ste eeuw/'. In artikel 2 wordt de conciërgewoning vermeld
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onder de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken "Op de bovenverdiepmg ts de voormaltge
conctérgewonmg mgencht. De kleme traphal herbergt een naar de 18de eeuw referende
houten trap naar de bovenverdteping. Daar verbmdt een gepleisterde gang de kamers en de
traptoren met elkaar. Eenvoudtge houten geschtlderde paneeldeuren stutten de kamers af.".
De aanwez1ghe1d van een cone~ergewonmg 1s ook biJ andere gemeentehulzen waargenomen
zoals m hoofdstuk 1 'thema gemeentehuizen' van het InhoudeliJk doss1er werd opgemerkt.
Onder andere het gemeentehuls van Itterbeek (Dilbeek) behield 1n het souterram een
conc1ergewonmg (pag1na 4). Op pagma 8 staat geschreven: "Er bestaat geen type
'gemeentehws' met vaststaande kenmerken, plattegrond of opbouw. [. .. ] Een combinatte
met andere functtes zoals een schoolgebouw, po!ttiekantoor, wonmg en brandweer zorgde
voor biJkomende va natie."
Cone~ergewonmg
bleven
biJ
gemeentehulzen
eerder
zelden
bewaard.
Hun
bewanngstoestand 1s meestal even preca1r en bedreigd als bedlendenvertrekken m 19deeeuwse burgerwonmgen. Daar het gemeentehuls biJzonder goed bewaard 1s, de geest van
Antome Courtens ademt en er een duideliJk onderscheid herkenbaar 1s 1n de mnchtmg van
ceremon1ele ru1mtes, functionele ru1mtes en pnvate ru1mtes vormt de bewanng van de
cone~ergewonmg een meerwaarde.
Het behoud van de gang op de bovenverdieping 1s het resultaat van de afweg1ng tussen
erfgoedwaarden en een toekomstgenchte herbestemmmg. D1e werden onder andere
geformuleerd op het overleg tussen Onroerend Erfgoed en de gemeente Smt-PietersLeeuw op 5 december 2017. De gemeente wenste een toegang tot de klokkentoren te
behouden om het onderhoud van de klokken mogeliJk te maken. Gezien de zeer sobere
mnchtmg van het appartement en met het oog op toekomstige hennncht1ng werd
geoordeeld dat de bewanng van de gang zowel aan de doelstellingen van de gemeente als
d1e van Onroerend Erfgoed voldeed. Het schepencollege gaf 1n ZIJn adv1es van 26 maart
2018 geen opmerkmgen over de conc1ergewonmg.

De bezwaannd1ener verzoekt nu om de gang eventueel op symbolische WIJZe te bewaren.
U1t de mot1venng van de erfgoedwaarden bliJkt dat zowel de gepleisterde muren als de
eenvoudige paneeldeuren een meerwaarde ZIJn voor de architecturale waarde en de
daarwt voortvloeiende herkenbaarheid van het concept van Antome Courtens. De
beheersdoelstellingen in art1kel 3 van het mm1steneel beslult stelt:
7° wat het mteneur betreft dtenen de aanweztge erfgoedelementen dte behoren tot het
oorspronkelijke ontwerp van A. Courtens wt 1952 maxtmaal bewaard te bluven tn [ ] de
kamers 22, 23 en 29 op de bovenverdtepmg zoals aangedwd op de ontwerpplanen van
Courtens.
Max1maal d1ent gelezen 1n de betekenis van 'zoveel mogeliJk'. Artikel 5 stelt dat alle werken
aan de vermelde delen toelatmgsplicht1g ZIJn wat overleg mogeliJk maakt om de prec1eze
werken te determmeren en te evalueren. Er dient biJgevolg gestreefd te worden naar een
zo volledig mogeliJke bewanng. Enkel op bas1s van een concreet plan of ontwerp kan het
agentschap Onroerend Erfgoed de 1mpact van de werken op de erfgoedwaarden, kenmerken en -elementen mschatten en eventueel een vergunnmg verlenen.
Voor de vloeren stelt de bezwaarindiener voor om m de beheersdoelstellingen op te nemen
dat biJ vervanging kan overgegaan worden door een vervangmg met geliJkaardige tegels.
Antwoord:
Zowel in het InhoudeliJk doss1er als m het mm1stenele beslult worden de vloeren
opgenomen en beschreven biJ de erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken. Onder de
architecturale waarde wordt gemotiveerd dat "De goede bewanng van het pand zonder
wezenliJke verbouwmgen, met behoud van de htstonsche mteneurs, binnenschrunwerk,
torenklok en aankledmg waarbiJ het onderschetd tussen offtctéle rwmten, pubheksruimten
en pnvate rwmten herkenbaar ts, zorgde voor een wtzonderll}k, goed herkenbaar en
representattef ensemble m tradtttonele stut wt de 2de helft van de 20ste eeuw".
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Het mm1steneel beslult stelt m de beheersdoelstellingen dat de erfgoedelementen m het
1nteneur max1maal bewaard moeten bliJven (art 3, 7°). Het demonteren en herleggen van
de vloer IS mogeliJk m1ts de nod1ge toelatingen verleend worden door Onroerend Erfgoed
(art 5, 3 en 6d). U1t de toelatmgsaanvraag zal moeten bliJken m hoeverre de vloer kan
bewaard bliJVen of aangevuld, gedemonteerd en herlegd, of gereconstrueerd moet worden.
Het beschermmgsbeslu1t laat al d1e opt1es open.
De bezwaannd1ener vraagt een soepele opstelling van Onroerend Erfgoed voor de
aanpassmg van het buitenschriJnwerk (deuren en garagepoort) m het kader van
toegankeliJkheid, mbraakbeve11igmg en 1solat1e van het pand. De bezwaannd1ener denkt
daarbiJ aan sasruimtes en vervanging van de garagepoort.
Antwoord:
BIJ beschermd erfgoed wordt steeds getracht om hedendaagse comfort- en gebru1kerse1sen
te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van h1stonsch bUitenschn]nwerk.
Hiervoor wordt verwezen naar de publicatie Afwegmgskader historisch schnJnwerk (2017)
d1e ook onl1ne te raadplegen 1s (https://oar.onroerenderfgoed.be/ltem/428).

3. Conclusie
De Uitgebrachte adviezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige beschermmg en
voorafgaand aan de def1n1t1eve beschermmg hebben Invloed op het beschermmgsbeslu1t.
Het beschermmgsbeslu1t werd als volgt aangepast:
Art 2.5° wordt geherstructureerd waardoor de opbouw van de mkomhal duideliJker verwoord
wordt. Volgende beschriJVIng wordt verplaatst van de lokettenzaal naar de Inkomhal: "De deur
naar de lokettenzaal is een dubbele beglaasde deur mgevuld met glas-m-lood. Het
rasterpatroon dat terug te vmden IS m de vloer en in de panelen van de gesloten binnendeuren
IS hier te herkennen in de kleinhout- en loodverdelmgen." en "Het ovenge bmnenschrl}nwerk
bestaat wt houten deuren met veertien vierkante panelen."
Art.2. 5° luidt dan als volgt:
"het mteneur wordt gekenmerkt door een grote un1form1te1t en goede bewanng. De vloeren,
stucplafonds, binnenschriJnwerk met hang en sluitwerk bleven bewaard.
De Inkomhal wordt verder gekenmerkt door een plint bestaande Uit zwarte tegels en erboven
platte rode bakstenen met brede gnJze cementvoegen. De bovenste zone van de muur 1s
gepleisterd en geschilderd. Een kruisgewelf met centraal lichtpunt overwelft de ru1mte. De
doorgang naar de raadzaal of trouwzaal werd met baksteen omliJst, doorbroken door
natuurstenen neg- en siUitblokken. De houten paneeldeur telt dne panelen per deurblad. De deur
naar de lokettenzaal 1s een dubbele beglaasde deur Ingevuld met glas-In-lood. Het rasterpatroon
dat terug te v1nden 1s m de vloer en m de panelen van de gesloten bmnendeuren IS h1er te
herkennen m de klemhout-en loodverdelmgen. Het ovenge bmnenschnJnwerk bestaat Uit houten
deuren met veert1en Vlerkante panelen. [ ]"
Art.3 3° wordt al volgt verduideliJkt: 1° de beschermmg beoogt het behoud van de
oorspronkeliJke mterne structuur van het gemeentehuls met ZIJn v1sueel herkenbare opdelmg
tussen off1c1ele ru1mten, publieksru1mten en pnvate ru1mten;
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