Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument met overgangszone van het gemeentehuis van Dworp in Beersel

Provme~e:

Vlaams-Brabant

Gemeente: Beersel, 3de afdelmg, sect1e D
Dossiernummer: 4.001/23003/106.1

ObJectnummer: 4.01/23003/138.1

OmschriJVIng:
het gemeentehuls van Dworp, Alsembergsesteenweg 612 en zonder nummer

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

Brussel,

1 2 MAART

2019

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. Bele1dsdomem Omqevmq
Het advJes werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.
Conclusie: het advJes heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdomem MobJIJtelt en Openbare Werken
Het advJes werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.
Conclusie: het advJes heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het mmisteneel besluit.

1.1.3. BeleJdsdomem Landbouw en V1ssem
Het advJes werd gevraagd op 28/02/2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.
Conclusie: het advJes heeft geen Invloed op het mhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Beersel

Het advJes werd gevraagd op 28/02/2018.
Gemeente Beersel
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht geen advies u1t over deze beschermmg.
In uitvoenng van artikel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het advJes gunstig.
Conclusie: het advJes heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het min1steneel besluit.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advJes werd gevraagd op 28/02/2018.
De VCOE bracht op 22/03/2018 een voorwaardeliJk gunstig advJes u1t over de bescherming
van het onroerend goed. Het advJes maakt Integraal deel u1t 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 ervaren een geografisch-thematische benadenng met een verduideliJking van de
gehanteerde aanpak en de select1ecntena als pos1t1ef.
De VCOE vraagt om een tabel toe te voegen van de onderzochte gemeentehulzen met de
vermeldmg van de mate waann ze aan de vermelde select1ecntena voldoen en waaru1t het
belang van de dne geselecteerde gemeentehulzen bliJkt.
Antwoord: het mhoudeluk doss1er wordt verder aangevuld.
De VCOE vraagt om de overgangszone beter fotografisch te du1den 1n de fotoreg1strat1e.
Antwoord: de fotoregistratie bi] het mm1steneel beslwt wordt met foto's aangevuld.
De VCOE vraagt verduideliJking omtrent eventuele cultuurgoederen m het gemeentehuls toe
te voegen aan art1kel 2.
Antwoord: Er zi]n geen cultuurgoederen m het gemeentehws aanwezig die mee beschermd
d1enen te worden m d1t doss1er.
De VCOE ervaart de beheersdoelstellingen als summ1er en er 1s geen afstemming tussen de
dne dossiers over gemeentehulzen 1n de Vlaamse Rand. Concreet vraagt de comm1ss1e :
De beheersdoelstellingen van Beersel (Dworp) meer af te stemmen op d1e van het doss1er
Vlezenbeek. De comm1ss1e vraagt om een behoud van de volumewerkmg, vormentaal en
afwerkmg als beheersdoelstelling toe te voegen.
Antwoord: De beheersdoelstellingen zi]n steeds geschreven op maat van het te beschermen
goed zodat een kopJe van beheersdoelstel!mgen met mogelijk IS. Er worden algemene
clausules aan de beheersdoelstel!mgen toegevoegd zodat de doss1ers voor Beersel, SintPieters-Leeuw en Vilvoorde meer op elkaar afgestemd Zijn.
De comm1ss1e w1l weten wat de beheersv1s1e IS op de hU1d1ge metalen trapconstructie aan
de rechter ZIJde van het gebouw IS.
Antwoord: De trapconstructie 1s een brandtrap d1e noodzakelijk is voor het evacueren van
de bovenverd1epmg. De trap werd opgencht tegen de mmst zichtbare en mmst gedecoreerde
Zijgevel en houdt daardoor rekemng met de bestaande erfgoedwaarden van het gebouw. De
trap kan ter plaatse blijven staan. Ind1en een betere locatle gevonden wordt voor de
brandevacuatie dan wordt de metalen trap best verwijderd. Dat wordt toegevoegd aan de
beheersdoelstel/1ngen.
De comm1ss1e vraagt de beheersdoelstellingen voor het mteneur, de meest waardevolle
ru1mtes en mteneurelementen verder te duiden.
Antwoord: De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken van het mterieur Zijn duidelük
beschreven m het inhoudelijk doss1er en m art1kel 2.2° van het beslwt en Zijn opgenomen m
de fotoregistratJe. Het behoud van de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken van het
mteneur wordt expliCieter omschreven in de beheersdoelstel!mgen.
In de overgangszone vraagt de comm1ss1e aandacht m te schnJven voor de mogeliJk
ondergrondse archeologische sporen.
Antwoord: Een clausule wordt toegevoegd aan de beheersdoelstel!mgen.
In de overgangszone vraagt de VCOE om aandacht te hebben voor een kwalitatieve
hennnchtmg van het voorplem.
Antwoord: Een clausule wordt toegevoegd aan de beheersdoelstel!mgen.
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De VCOE vraagt toelatmgsplicht 4 aan te passen zodat het aanleggen, WIJZigen of verWIJderen
van alle types verhardmgen omheen het gemeentehuls wordt gevat. Tevens d1ent de
toelatmgsplicht met betrekking tot het schriJnwerk (5° f) geschrapt.
Antwoord: De toelatmgspl1chten werden m d1e zm aangevuld. 5° f wordt mderdaad gevat door
5°d en wordt geschrapt.
In het InhoudeliJk doss1er wenst de VCOE de toevoeging van:
plattegronden van het gebouw
Antwoord: De plattegronden worden aan 6.3 documentatle toegevoegd.
de fotoreg1strat1e van het schnjnwerk Uit 2016-2017, eventueel 1n een afzonderlijke
bijlage.
Antwoord: De foto's worden toegevoegd aan de fotoreg1stratie. De foto's zun identiek dus
enkel de meest recente wt 2017 worden toegevoegd. De foto's wt 2016 worden uit het
beslwt geschrapt.
Conclus1e: het adv1es heeft mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het bescherm1ngsbesiU1t. Het
mhoudeliJk doss1er en het bescherm1ngsbesiU1t worden als volgt aangepast:
Het mhoudeliJk doss1er wordt aangevuld met een overzicht van de onderzochte
gemeentehulzen en gemotiveerd waarom ze n1et voor beschermmg werden geselecteerd.
De documentatle onder punt 6.3 biJ het mhoudeiiJk doss1er wordt aangevuld met de
plattegronden van het gemeentehuis.
De fotoreg1strat1e, biJlage 2 van met m1n1steneel beslUit, wordt aangevuld met foto's van de
overgangszone en van het h1stonsche schnJnwerk.
Het m1msteneel beslult wordt aangevuld met:
voor het monument werd aan art1 kei 3 .1. volgende items toegevoegd:
1°-2°, een algemene clausule waardoor de doss1ers voor Beersel, Smt-Pieters-Leeuw en
Vilvoorde meer op elkaar afgestemd ZIJn
3°, een expliCitenng van het behoud van de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken
van het mteneur
7°, een beheersdoelstelling d1e voorz1et 1n het herstel van de ZIJgevel wanneer de
brandtrap verWIJderd wordt
voor de overgangszone werd aan art1kel 3.2. volgende 1tems toegevoegd:
3°, een clausule m verband met de archeologische ondergrond van de overgangszone
4°, een clausule met het oog op een kwal1tat1eve heraanleg van de omgev1ng
5°, een beheersdoelstelling d1e voorz1et m de verwiJdenng van de evacuatietrap
de toelatmgsplicht1ge werken onder art1kel 5 m het mm1steneel beslult worden aangepast:
de toelatmgsplicht art1kel 5.1. 5°f wordt geschrapt
de toelatmgspl1cht art1kel 5.2. 4° met betrekking tot het WIJZigen van de wiJZigingen
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbesiUit. Het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit werden als volgt
aangepast:
In het InhoudeliJk doss1er wordt punt 1. Thema gemeentehwzen aangevuld met:
Volgende gemeentehwzen werden verder onderzocht na het desktoponderzoek doch met
geselecteerd voor bescherming:
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•
•

•

•
•

•

•

Asse (Asse), eclectisch gemeentehUls van archttect L. Spaak wt 1861-1864. Beeldbepalend
gelegen aan de Markt, inteneur sterk gerenoveerd.
Ot/beek (Itterbeek), neoclasstctsttsch gemeentehUls omstreeks 1868, gelegen aan een
straat. Interessante opde!mg tussen gemeentehuis op de verhoogde ge!ukv/oerse verdtepmg
en een conctergewonmg tn het souterram, sterk verwaarloosd.
Gnmbergen (Betgem) typtsch ec!ecttsch plattelandsgemeentehuis van archttect L. Spaak wt
1865, gelegen aan een straat met een voorp!etn. Momenteel gemtegreerd m de
gemeenteschool. Intern sterk verbouwd.
Lmkebeek (Linkebeek), eclecttsch gemeentehUls van archttect Hansotte, omstreeks 1868.
Combmatte van een gemeentehws en aanpalend schooltje. Intern vol!edtg verbouwd.
Mache!en (Dtegem), neoclassiCistisch gemeentehuis van archttect L. Spaak, wt 1854.
Gelegen m een hoek van het gemeenteplem, ervan geschetden door een straat. Aanslwtend
een nteuwbouw gemeenschapscentrum. Eenvoudtg interieur dat sterk gerenoveerd werd.
Sint-Pieters-Leeuw (Smt-Pteters-Leeuw), neoc/asstctsttsch gemeentehws ontworpen door
archttect Cordemans omstreeks 1850. Volledig heringencht als bib/totheek met verregaande
verbouwmgswerken.
Zaventem (Zaventem), eclecttsch gemeentehuis wt 1866. Gelegen langs een straat.
Aanpalend schooltje gemtegreerd btj het gemeentehuis. Intern sterk verbouwd.

De documentatie onder punt 6.3 biJ het mhoudell]k doss1er wordt aangevuld met de
plattegronden van het gemeentehuis.
De fotoreg1strat1e, biJlage 2 biJ het mm1steneel besluit, werd aangevuld met foto's van de
overgangszone en van het h1stonsche schn]nwerk.
In het mm1steneel beslult werden de volgende beheersdoelstellingen onder artikel 3 aangepast:
"Art. 3.1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstel!mgen:
1°
bewanng van het gebouw in Zijn huidtge vorm naar opbouw, wtztcht, indeling en histonsche
mrichtmg;
2°
het reconstrueren van de dakkapellen behoort tot de mogelijkheden;
3°
de reconstructie van het htstonsche buttenschrijnwerk naar h1stonsch wtzicht en eventueel
constructiewijze behoort tot de mogelijkheden gezien het schrijnwerk in 2016 en 2017
fotografisch werd geregistreerd;
4°
het is met gewenst om meuwe constructies op te trekken dte de voor- enjof zijgevels van
het gemeentehuis aan het zicht onttrekken;
5°
opfnssmgswerken dte geen tmpact hebben op de structuur of erfgoedwaarden van het
gemeentehuis behoren tot de mogelijkheden (voorbeeld herscht!deren van binnenmuren,
hennnchten van rwmtes voor meuwe functtes, ... );
6°
de valse plafonds kunnen verwijderd worden. De oude plafonds worden best m ere hersteld."
werden als volgt aangepast:
Art. 3.1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1o
de bescherming beoogt het behoud van het exteneur van het gemeentehuls met al ZIJn
erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken, opbouw, volumewerk1ng, u1tz1cht, vormentaal en
afwerking van de gevel;
de bescherming beoogt het behoud van de oorspronkelijke Interne structuur van het
2°
gemeentehuis;
3°
de bescherming beoogt het behoud van de aanwez1ge erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken van het mteneur;
4°
het reconstrueren van de dakkapellen behoort tot de mogeliJkheden;
de reconstructie van het bu1tenschn]nwerk naar h1stonsch u1tz1cht en eventueel
5°
constructieWIJZe behoort tot de mogeliJkheden gez1en het schn]nwerk 1n 2017 fotografisch
werd geregistreerd;
6°
het 1s n1et gewenst om n1euwe constructles op te trekken d1e de voor- en/of ZIJgevels van
het gemeentehuls aan het z1cht onttrekken;
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7°

8°

go

biJ het verwiJderen van de brandtrap tegen de rechter ZIJgevel wordt het metselwerk van de
Zijmuur hersteld op 1dent1eke WIJZe en met dezelfde matenalen als het omgevende
metselwerk;
opfriss1ngswerken d1e geen 1mpact hebben op de structuur of erfgoedwaarden van het
gemeentehuls behoren tot de mogeliJkheden (voorbeeld herschilderen van binnenmuren,
herinnchten van ru1mtes voor n1euwe funct1es, );
de valse plafonds kunnen verwijderd worden. De oude plafonds worden best 1n ere hersteld.

en
"Art. 3.2 Voor de overgangszone geldt de volgende beheersdoe!stelling:
binnen de overgangszone dtenen de ztchtassen van op het openbaar domein naar het
1o
gemeentehuis gevrijwaard te worden. De open rwmte kan verder vru ingericht worden als
plem, park, parkeerzone, speelplaats, ....
2°
een eventuele wtbreidmg aan het hoofdgebouw kan gerea!tseerd worden tussen het
gemeentehuts en de achterliggende straat Belmg, aanstuttend bij de sobere achtergevel van
het gemeentehws. Een meuwbouw dtent dwde!tjk ondergeschtkt te zun ten opztchte van het
hoofdgebouw en zal de erfgoedwaarden ondersteunen."
werden als volgt aangepast:
Art. 3.2 Voor de overgangszone gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
bmnen de overgangszone d1enen de Zichtassen van op het openbaar domem naar het
gemeentehuls gevn]waard te worden. De open ru1mte kan verder VriJ ingencht worden als
doch met een kwalitatieve vormgevmg d1e de
plem, park, parkeerzone, speelplaats,
erfgoedwaarden ondersteunt;
2°
een eventuele u1tbre1d1ng aan het hoofdgebouw kan gerealiseerd worden tussen het
gemeentehuls en de achterliggende straat Bellng, aansluitend biJ de sobere achtergevel van
het gemeentehuis. Een nieuwbouw d1ent duideliJk ondergeschikt te ZIJn ten opzichte van het
hoofdgebouw naar volumes en de erfgoedwaarden te ondersteunen. BIJ een u1tbre1d1ng
moet de achtergevel met de muuropenmgen en afwerkmg herkenbaar bliJven;
3°
biJ graafwerken m de overgangszone d1ent er aandacht te ZIJn voor potentiele archeologische
sporen van onder andere de oude kerk, het kerkhof en mogeliJke andere bewonmgssporen;
4°
de heraanleg van de overgangszone d1ent voldoende kwalitatief te ZIJn zodat de
erfgoedwaarden van gemeentehuls ondersteund worden;
5°
1nd1en een alternatlef gevonden wordt voor de evacuatie van het gebouw biJ brand, wordt
de brandtrap tegen de rechter ZIJgevel best verwiJderd.
De toelatmgspllcht1ge werken onder art1kel 5 van het mm1steneel beslult worden als volgt
aangepast:
"Art 5.1. 5° f) het anders afwerken van het bmnenschrunwerk dan het bestaande" wordt
geschrapt.
"Art 5.2 Voor de volgende handelmgen aan de overgangszone moet een toelatmg worden
aangevraagd:
4° het aanleggen, structureel en fundamenteel wi}Ztgen of verwuderen van wegen omheen het
gemeentehws;"
werd als volgt aangepast:
Art 5.2 Voor de volgende handelingen aan de overgangszone moet een toelatmg worden
aangevraagd:
4° het (her)aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
verhardingen omheen het gemeentehuis;
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2. Correctie advies gemeente voorafgaand aan de voorlopige bescherming
In tegenstelling tot wat onder punt 1.2 werd gesteld gaf de gemeente Beersel wel degeliJk
advJes voorafgaand aan de voorlopige bescherming.
Het advJes werd gevraagd op 28 februan 2018.
Gemeente Beersel
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 8 maart 2018 een gunstig advJes u1t
over deze bescherming. Het advJes maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het advJes heeft geen mvloed op het inhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

3. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
De gemeente Beersel orgamseerde het openbaar onderzoek van 20 augustus 2018 tot 20
september 2018. TiJdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente geen hoorz~ttmg.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.
Geen enkele zakeliJkrechthouder benep z1ch op het hoorrecht.
Conclusie: het openbaar onderzoek en het hoorrecht hebben geen Invloed op het inhoudeliJk
doss1er en het mm1steneel besluit.

4. Conclusie
De adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan de
defm1t1eve bescherming hebben geen Invloed op het InhoudeliJk dossier en het
beschermJngsbesiUJt. Het inhoudeliJk doss1er noch het beschermmgsbeslu1t werden aangepast.
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