Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als monument van de voormalige klompenmakerij Van Moere in
Beveren

Provme~e:

Oost-Vlaanderen

Gemeente: Beveren, 3de afdelmg, sect1e C
ObJectnummer: 4.01/46003/192.1

Dossiernummer: 4.001/46003/109.1

OmschriJVIng:
Voormalige klompenmakeriJ Van Moere,
omvattende het ensemble van de blokstal, ruraal gebouw en voorliggende zone voor houtopslag,
Pastoor Steenssensstraat 112

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

Brussel,

1 2 MAARl 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 Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 31 ]anuan 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es
biJgevolg gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudell]k doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 31 Januan 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es
biJgevolg gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudell]k doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en Vissen]
Het adv1es werd gevraagd op 31 Januan 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In Uitvoering van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es
biJgevolg gunst1g.
Conclusie: Het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudell]k doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Beveren

Het adv1es werd gevraagd op 31 ]anuan 2018.
Gemeente Beveren
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht 1n z1ttmg van 19 februan 2018 een gunstig
adv1es u1t over deze beschermmg. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 16 maart 2018, bulten termiJn, een
tweede adv1es u1t. Het college hernep daarbiJ ZIJn eerste gunst1g adv1es van 19 februan 2018
en formuleerde een tweede ongunstig adv1es over deze bescherming. Concreet gaat het college
n1et akkoord met de beschermmg van de klompenmakerswonmg. De beschermmg en het
behoud van de voormalige klompenmakeriJ kan wel.
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De gemeente Beveren nam na de afslu1tmg van de adviespenode het beslult om de voormalige
klompenmakerswoning vanwege de openbare ve11ighe1d te slopen.

Behandeling van het advies:
Na lezmg van het 1nhoudel1jk doss1er formuleert het college van Burgemeester en Schepenen
de volgende opmerkmgen:
Het perceel dat deel Uitmaakt van het beschermmgsvoorstel omvat het volledige perceel 486K,
waardoor de eerste woonwagenplaats biJna volledig m de bescherming vervat 1s. Volgens het
college strookt d1t n1et met de mot1venng van de afbakenmg van de bescherming, zoals
opgenomen m het InhoudeliJk doss1er (pag1na 17) d1e stelt dat er rekenmg 1s gehouden met
het m ontwerp ZIJnde woonwagenpro]ect. Volgens het geformuleerde adv1es werd het ontwerp
voor het woonwagenpark m z1tt1ng van 3 JUli 2017 door het college goedgekeurd. D1t ontwerp
voorz1et zeven staanplaatsen voor woonwagens, het behoud van de L-vorm1ge klompenmakeriJ
met zone voor houtopslag, maar de afbraak van de klompenmakerswonmg. De bescherming
maakt de sloop van de klompenmakerswoning onmogeliJk.
Ind1en de klompenmakerswoning behouden d1ent te bliJVen, kan de gemeente slechts zes van
de zeven woonwagenplaatsen realiseren. D1t heeft ook fmane~ele gevolgen voor de subs1d1enng
van het woonwagenpark, aangez1en per plaats een subs1d1e van € 55000 (exclusief BTW) wordt
toegekend. D1t Impliceert een aanpassmg van het ontwerp/bestek met een vertragmg m
u1tvoer1ng als gevolg.
Antwoord
De afbakenmg van het monument omvat het volledige perceel Beveren, 3de afdelmg, sect1e C,
486K. Deze afbakening 1s gebaseerd op de h1stor1sche kadastrale begrenzmg, zoals
aangegeven m het mhoudeliJk doss1er. De afbakenmg laat de vergunnmgs- of
toelatmgsverlenende mstant1e toe Impact te hebben op toekomstige ontwikkelingen m relatle
tot de erfgoedwaarden van de voormalige klompenmakerssite. De niet-waardevolle volumes
en kleme Uitbouwen gelegen bmnen de afbakening worden n1et mee beschermd en mogen
verwijderd worden, zoals genoteerd m het InhoudeliJke doss1er en het mm1ster1eel besluit. De
mogeliJkheld tot verWIJder~ng van deze volumes zonder erfgoedwaarde, geeft spel1ng biJ de
verdere u1twerkmgju1ttekenmg van het woonwagenparkproJect.
BIJ de opmaak van het beschermmgsdoss1er 1s rekenmg gehouden met het m voorbere1dmg
ZIJnde woonwagenproJect. De vroegere toegang, de opr1t en groenstrook ten zu1den en de
achterliggende diepe tum ten zuidwesten en ten westen van de klompenmakerswoning,
blokstal en het ruraal gebouw, werden u1t het beschermingsvoorstel gesloten.
De voormalige klompenmakerswoning maakt vanwege de h1stor1sche, ensemble- en
architecturale waarde wezenliJk deel u1t van de s1te. De vroegere klompenmakerswoning 1s
typologisch exemplarisch voor de rurale architectuur en d1t vroegere ambacht. De haaks op de
straat mgeplante laagbouw, d1e opklimt tot de 19de eeuw, hoorde vanouds b1j het fam11iale
klompenmakersbedriJf. Door de inplanting, de volumewerkmg, het voorkomen van een
éénlaags gebouw onder een laag pannen schilddak, 1s de klompenmakerswoning beeldbepalend
voor de vroegere klompenmakerss1te. Het markeert en buffert tegeliJkertiJd de tegen de
noordgevel aangebouwde zeer zeldzaam bewaarde 19de-eeuwse houten blokstal en schuur en
zone voor houtopslag.
Om toekomstige herbestemmmgen van de klompenmakerswoning mogeliJk te maken, al dan
n1et in relatle tot het woonwagenproJect, werden m art1kel 3 van het min1ster1eel beslult
beheersdoelstellingen geformuleerd d1e de nadruk legden op het u1twend1g voorkomen, de
beeldwaarde, de typologie, de matenal1teit, de volumewerkmg, de onentat1e, de 1nplantmg en
als v1suele buffer ter VriJWaring van de erfgoedwaarden van de L-vorm1ge klompenmakeriJ.
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Door opname van de wonmg in de beschermmg kon de won1ng een bufferende functie opnemen
voor het woonwagenproJect.
Het college 1s door het agentschap Onroerend Erfgoed biJ de opmaak van voorliggend
beschermmgsvoorstel op de hoogte gebracht van de Siteonderdelen met erfgoedwaarde,
waaronder de vroegere klompenmakerswonmg. Aansluitend op het plaatsbezoek van 20 JUni
2017 werden op 27 JUni 2017 voor het college bondig de erfgoedkenmerken en waarden voor
de voor beschermmg voor te stellen onderdelen, geduid en gemotiveerd. Tevens werd expliCiet
de vraag gesteld om de voormalige klompenmakeriJ m ZIJn totalltelt te mtegreren m het
ontwerp voor het woonwagenpark.
Voorafgaand aan de verdere u1twerkmg van d1t beschermmgsvoorstel 1s op een later tiJdStip
gevraagd of dat biJkomend overleg over de beschermmgsmtent1e en de afbakenmg wenseliJk
was. Daar 1s evenwel n1et op mgegaan. Er werd toen meegedeeld dat door een probleem van
grondverwerving het project was Uitgesteld.
Over het verlies van subs1d1enng door het agentschap Wonen kan geen Uitspraak worden
gedaan. U1t navraag biJ de subsidierende mstant1e agentschap Wonen naar aanle1dmg van het
adv1es van de gemeente bliJkt dat een volledig doss1er voor het woonwagenpark nog n1et 1s
1nged1end en defm1t1ef goedgekeurd. Aanpassmg van zeven naar zes staanplaatsen IS voor het
agentschap Wonen mogeliJk en zal de betoelagmg en realisatle van het proJect n1et
verhinderen.
Conclusie: Omwille van de ver gevorderde plannen voor het real1seren van zeven staanplaatsen
voor woonwagens en de beslissing van het College, na de adv1espenode, om het woonhuls te
slopen omw1lle van de openbare ve11ighe1d wordt het beslult aangepast en wordt de
klompenmakerswoning Uit het beschermmgsvoorstel gelicht.
Het mhoudel1jk doss1er, de afbakenmg, het gegeorefereerd plan en het mm1steneel beslult
worden aangepast. De afbakenmg wordt Ingeperkt tot Beveren, 3de afdelmg, sect1e C,
perceelnummer 486K (deel).

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advles werd gevraagd op 31 Januan 2018.
De VCOE bracht op 15 februan 2018 een voorwaardeliJk gunstig adv1es u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermingsdoss1er.
Behandeling van het advies:
De comm1ss1e spreekt z1ch m haar advles u1t over (a) het mm1steneel beslult tot voorlopige
beschermmg, (b) de fotoregistrat1e, ( c) het afbakenmgsplan en ( d) het beschermmgsvoorstel.
- Behandelmg van een algemene opmerkmg
De comm1ss1e v1ndt het pos1t1ef dat het beschermmgsvoorstel de link legt met het 1mmateneel
erfgoed en beaamt dat de beschermmg van nog bewaarde en herkenbare klompenmakenjen
een biJdrage kan leveren aan het behoud en de z1chtbaarhe1d van de klompencultuur.
De comm1ss1e vmdt het tevens pos1t1ef dat naar aanlelding van de beschermmgsaanvraag de
bewanngstoestand van klompenmakenJen m Vlaanderen onder de loep wordt genomen. U1t d1t
onderzoek bliJkt dat slechts twee van de gerepertoneerde klompenmakenJen 1n het Waasland
hun authent1c1te1t en herkenbaarheld hebben behouden, namelijk de voormalige
klompenmakeriJ Van Moere 1n Beveren (het voorliggende doss1er) en de voormalige
klompenmakeriJ De K1mpe 1n Kru1beke. Het 1s voor de comm1ss1e echter onduideliJk of er ook
voor de voormalige klompenmakeriJ De K1mpe een beschermmgsdoss1er zal worden Uitgewerkt.
De VCOE wenst ook te weten of er ook beschermmgswaard1ge klompenmakenJen bu1ten het
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Waasland (Land van Waas) ZIJn. Het advlesorgaan geeft tot slot mee dat ze biJ voorkeur per
thema geclusterde doss1ers adviseert met mbegnp van een cntenanota.
Antwoord
De voormalige klompenmakeriJ De K1mpe m Kru1beke 1s op basis van eerder onderzoek als
beschermmgswaard1g geevalueerd. Vanwege een toegankell]khe1dsprobleem tot de vroegere
klompenmakeriJ De K1mpe was er, tijdens de opmaak van voorliggend beschermmgsdoss1er
voor de klompenmakeriJ Van Moere, geen duideliJkheld of een beschermmgsdoss1er voor het
erfgoedrellet m Kru1beke kon worden opgesteld. De mogeliJkheld h1ervan wordt verder
onderzocht.
De klompenmakenJen bulten het Waasland d1e momenteel gekend en opgenomen ZIJn m de
Inventans van het Bouwkundig Erfgoed, komen n1et meer m aanmerkmg voor een
beschermmg. D1t neemt natuurliJk n1et weg dat tot op heden ongekende klompenmakenJen op
een later tiJdStip als beschermmgswaard1g zouden geevalueerd worden.
Gez1en het VriJ beperkte aantal voorz1ene beschermmgsdoss1ers, werd geen afzonderliJke
cntenanota opgesteld. Alle relevante mformat1e rond de h1stonek van d1t ambacht, het
productieproces, de bewanngstoestand van gemventanseerde klompenmakenJen m
Vlaanderen, verWIJZingen naar musea en de liJSt van Immateneel Cultureel Erfgoed werd
daarom m het mhoudell]ke doss1er gemcorporeerd.
- Behandeling art1kel 1 van het mm1steneel beslult
De commissie ondersteunt art1kel 1 van het mm1steneel beslult en de voorgestelde afbakening.
Ze meent dat deze alle essent1ele onderdelen van de klompenmakeriJ omvat en voldoende
rekenmg houdt met het 1n ontwerp ziJnde woonwagenproJect.
- Behandeling art1kel 2 van het mm1steneel beslult
Art1kel 2 van het mm1steneel beslult verWIJSt naar de h1stonsche en architecturale waarde d1e
de beschermmg als monument verantwoorden en beschn]ft de aanwez1ge erfgoedkenmerken
en -elementen.
De comm1ss1e formuleert hierover geen opmerkingen.
- Behandeling art1kel 3 van het mm1steneel beslult
De comm1ss1e erkent de beheersdoelstellingen d1e ZIJn opgenomen m art1kel 3 van het
m1n1sterieel besluit.
De VCOE ondersteunt beheersdoelstelling 4° en 5° d1e mgaan op de klompenmakerswonmg.
Het advlesorgaan vraagt wel om aan te vullen dat renovatie of hennnchtmg van de mteneurs
van het woonhuls en ruraal gebouw m functie van een toekomstige herbestemmmg mogeliJk
ZIJn, zoals reeds genoteerd m het inhoudeliJk doss1er (pagma 17).
Het advlesorgaan stelt vast dat er voor de blokstal geen spec1f1eke beheersdoelstellingen
worden geformuleerd, maar wel verpl1chtmgen. De comm1ss1e WIJSt erop dat
(beheers)doelstellmgen per defm1t1e u1tmg geven aan een 'streven' en aldus moeten
omschriJVen welk globaal toekomstbeeld men met een beschermmg beoogt te bereiken. Een
doelstelling kan volgens de comm1ss1e dus nooit verplicht worden gemaakt. De VCOE vraagt
daarom om de verpl1chtmgen te herformuleren als doelstellingen.
Antwoord
De beheersdoelstellingen met betrekkmg tot de vroegere klompenmakerswoning en het ruraal
gebouw focusten m hoofdzaak op het behoud van de matenallte1t, de typologie, de beeld- en
de exterieurwaarden. De mogelijkheld tot hennnchtmg en renovatie van de mteneurs van deze
erfgoedrelicten m het kader van het behoud van de erfgoedwaarden was een ev1dent1e. Het
was daarom niet nod1g om deze mogeliJkheld expl1c1et toe te voegen aan de
beheersdoelstellingen m het mm1steneel besluit.
Aangezien de voormalige klompenmakerswoning uit de bescherming zal worden gesloten,
vanwege de gemeenteliJke besl1ssmg tot sloop van het pand, ZIJn bovenvermelde
beheersdoelstellingen n1et meer van toepassmg.
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Voor de blokstal worden algemene beheersdoelstellingen geformuleerd onder de punten 1°,
2°, 3° van artikel 3. Deze hebben betrekking op het vooropgestelde behoud van de
erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen, de ensemblewaarde, de typologie en de
herkenbaarheid van de blokstal.
Aangezien het max1male behoud van de blokstal als kern van de beschermmg voorop staat,
wordt er geoordeeld dat dit het beste kan gerealiseerd worden door de formulenng van
spec1f1eke verpl1chtmgen.
De beheersdoelstellingen worden 1n het Onroerenderfgoeddecreet omschreven als volgt: 'de
toekomstige beheersdoelstellmgen dte de opttmale verwezenlijking van de erfgoedwaarden
omschnjven dte aanleiding gegeven hebben tot de beschermmg'. Beheersdoelstellingen ZIJn
dus gericht op het behoud (en de eventuele versterking) van de erfgoedwaarden,
erfgoedelementen en -kenmerken van een beschermd erfgoedrelict. Deze doelstellingen
kunnen algemeen alsook spec1f1ek, zogenaamd 'op maat' van het beschermde goed
geformuleerd
worden.
De
geformuleerde
beheersdoelstellingen
moeten
de
zakeliJkrechthouders ( e1genaars, erfpachthouders, opstal houders en leasmggevers) en
gebrulkers op weg helpen om de erfgoedwaarden max1maal 1n stand te houden of te
verbeteren. Ze hebben de optimale verwezenliJking van de erfgoedwaarden voor ogen.
ZakeliJkrechthouders en gebrulkers d1enen rekenmg te houden met deze beheersdoelstellingen
als ze biJVoorbeeld werken wensen u1t te voeren aan het beschermd goed. Ook de overheid
d1ent met deze doelstellingen rekenmg te houden als ze over deze werken adv1es moet geven
of als ze toelatmg moet geven voor d1e werken.
Er kunnen twee 'soorten beheersdoelstellmgen' worden onderscheiden. EnerZIJds de wenseliJke
ontwikkelingen, d1e meestal gencht ZIJn op de versterking van de erfgoedwaarden, zoals de
VCOE 1n haar adv1es terecht aanhaalt. AnderziJds kunnen 1n beheersdoelstellingen ook zaken
worden verwoord d1e absoluut verboden of verplicht ZIJn teneinde de erfgoedwaarden,
erfgoedelementen en -kenmerken max1maal te vnJwaren en om schadeliJke handelingen te
vermiJden. Voor deze laatste vorm van beheersdoelstellingen kunnen n1et zondermeer
vergunnmgen of toelatmgen worden verleend.
Deze mterpretat1e wordt ook verwoord 1n de algemeen mle1dende tekst 1n het mhoudeliJk
doss1er, dat verWIJSt naar artikel 3 van het mm1steneel besluit, en vormt de bas1s voor de keuze
voor speCifieke verpl1chtmgen voor de blokstal en n1et voor speCifieke beheersdoelstellmgen.
- Behandelmg art1kel 4 van het mm1steneel beslult
Artikel 4 van het mm1steneel beslult formuleert voorschnften voor mstandhoudmg en
onderhoud van het te beschermen monument.
De comm1ss1e ondersteunt 1n haar adv1es art1kel 4.
- Behandeling art1kel 5 van het mmisteneel beslult
De comm1ss1e ondersteunt de toelatmgsplicht1ge handelingen voor het exteneur en het
mteneur van het te beschermen monument. Ze v1ndt het bovendien pos1t1ef dat artikel 5.1 §1.
7° enkel focust op het toelatmgsplicht 1nzake het mteneur van de blokstal en met op de ovenge
gebouwen.
De VCOE formuleert wel een opmerking met betrekking tot art1kel 5.1 §1. 4° f). Het
advlesorgaan vraagt om d1t art1kel u1t te breiden met de u1tzondenngsmaatregel zoals
opgenomen 1n het Onroerenderfgoeddecreet.
Antwoord
De toelat1ngsplicht1ge handelingen voor het exteneur en het 1nteneur van de voormalige
klompenmakeriJ Van Moere werden met veel zorg samengesteld. Er werd bewust rekening
gehouden met de toekomstige ontw1kkelmgen nabiJ de s1te, de beperkte schaal van dit ruraal
erfgoed, alsook de matenalite1t, de draagkracht en de kwetsbaarheid van de gebouwen en de
biJhorende zone voor houtopslag.
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Vanu1t d1e opt1ek 1s er besl1st de Uitzonderingsmaatregel, d1e verk1ezmgs-, verkoops- en
publlclteltsmr~chtmgen tot 4 m 2 vriJstelt van vergunnmg- of toelatmgsaanvraag, zoals
opgenomen 1n het Onroerenderfgoeddecreet, weliswaar toe te voegen aan artikel 5 maar m1ts
aanvulling dat deze 1nr1cht1ngen n1et mogen bevest1gd worden aan de blokstal of het ruraal
gebouw. BiJ onoordeelkundig plaatsing zouden deze publiciteitSinrichtingen quas1 de volledige
blokstal, ruraal gebouw of de voorliggende zone onbeperkt 1n de tiJd kunnen verbergen alsook
de erfgoedwaarden ervan aantasten.
De plaatsing van publlclteltsmr~chtmgen groter dan 4 m 2 wordt 1n voorllggerd mm1ster1eel
beslult n1et verhinderd. Het wordt enkel toelatmgspllcht1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

Vanwege de besllssmg van de gemeente Beveren om de voormalige klompenmakerswoning af
te breken omw1lle van de openbare veiligheid, wordt de klompenmakerswoning u1t de
beschermIng gesloten.
Het InhoudeliJk doss1er, de afbakening, het gegeorefereerd plan en het mm1ster1eel beslult
worden aangepast.
De afbakening wordt Ingeperkt tot Beveren, 3de afdeling, sect1e C, perceelnummer 486K
(deel).

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

Openbaar onderzoek en hoorrecht

Gemeente Beveren organiseerde het openbaar onderzoek van 2 augustus 2018 tot en met 31
augustus 2018. Het proces-verbaal dat de gemeente opstelde over het openbaar onderzoek en
de bezwaren maken Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
TiJdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar mged1end.
De zakelijkrechthouder ber1ep z1ch n1et op het hoorrecht.
Omw1lle van pnvacy-redenen ZIJn de bezwaren anon1em opgenomen 1n d1t document. Het
beschermingsdoss1er bevat een overzicht van alle bezwaren en de gegevens van de
bezwaar~ nd1eners.
2.1.1. Bezwaar 1 Uitgebracht t11dens het openbaar onderzoek:
Op 29 augustus 2018 werd één bezwaar 1nged1end door een veremgmg. De bezwaar1nd1ener
sluit z1ch aan biJ het gemotiveerd adv1es van de dienst onroerend erfgoed gevoegd biJ het MB.
Ze w1l enkel biJdragen tot de verdere bescherming van 1mmater1eel, cultureel, roerend en
onroerend erfgoed dat verband houdt met de klompenmakeriJ d1e 1n het verleden voor Beveren
een zeer belangriJk ambacht was. In een recente publicatie had de veren1g1ng al geschreven
over de klompenmakeriJ Van Moere en gewezen op het grote belang van d1t erfgoed.
De bezwaar1nd1ener 1s bereid adv1es te verlenen en te helpen zoeken naar een toekomstige
bestemming voor de klompenmakeriJ Van Moere.
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Antwoord
D1t 'bezwaar' 1s veeleer een opmerking en een aanbod tot samenwerking dan een negat1eve
beoordelmg van de voorlopige beschermmg. Het vereist geen aanpassmgen aan het doss1er.
2.2.

Opmerking

Door de afbraak van voormalige klompenmakerswoning na de voorlopige beschermmg, stemde
de fotoreg1stra~1e biJ de voorlopige beschermmg n1et meer overeen met de actuele toestand.
Het agentschap Onroerend Erfgoed stelde daarom een n1euwe fotoregistratie samen. De foto's
van de toestand op datum van 20 JUni 2017 werden toegevoegd aan de biJlage 5.3.
Documentatie. Ook het mhoudeli]ke doss1er werd met betrekking tot de afgebroken
klompenmakerswoning aangepast.
3. Conclusie
De advlezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige beschermmg en voorafgaand aan de
defm1t1eve beschermmg hebben geen Invloed op het mhoudell]k doss1er en het mm1steneel
besluit.
Op ln1t1at1ef van het agentschap Onroerend Erfgoed werd de biJlage 2. fotoreg1strat1e biJ het
mm1steneel beslult geactualiseerd met foto's genomen op 16 februan 2019.
De foto's van de toestand op 20 JUni 2017 werden verplaatst naar biJlage 5.3. Documentatle
biJ het mhoudell]k doss1er.
Een aantal passages met betrekking tot de mm1ddels afgebroken klompenmakerswoning
werden 1n het mhoudeli]k doss1er eveneens geactualiseerd.
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