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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
muziekwinkel Rombaux in Brugge
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 27 JUni 2018 tot voorlopige bescherming als monument
van de muz1ekw1nkel Rombaux 1n Brugge;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 6 augustus 2018 tot en met 4
september 2018 en waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op de bezwaren van de zakeliJkrechthouders waarvan de behandeling IS opgenomen
biJlage;

1n

Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de muz1ekwmkel Rombaux m Brugge aantoont;
Overwegende dat de muz1ekwmkel Rombaux als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De muz1ekwmkel Rombaux 1n de Brugse bmnenstad, 1s een un1ek en gaaf bewaard voorbeeld
van een muziekwinkel opgencht kort na de Eerste Wereldoorlog die tot op heden haar functie
heeft behouden.
De wmkel1s ondergebrachtmeen pand met een lange voorgeschiedenis. Het pand maakte
deel u1t van het 16de-eeuws complex "Onze Lieve Vrouw van Montserrat", oorspronkeliJk
voorz1en van een fraa1 Uitgewerkte renaissancepoort d1e een belangn]ke plaats Inneemt 1n
de architectuurgeschiedenis van Brugge. Met de opdelmg van het 16de-eeuwse complex
1n v1er afzonderliJke woningen door Auguste Braet 1n 1870 en de overbrengmg van de poort
1n
1874-1876 onder le1dmg van stadsarchitect Lou1s Delacensene naar de
Boomgaardstraat, komt een emde aan de gesch1eden1s van het complex "Onze L1eve Vrouw
van Montserrat".
Het pand Mallebergplaats 13 getu1gt ook van een lange voorgeschiedenis van commercieel
gebruik op deze locatie, strategisch Ingeplant 1n de nabiJheid van de belangn]kste plemen
Burg en Markt. Het pand had smds 1870 een wmkelfunct1e als fotowmkel en vanaf 1924
als f1etsenwmkel. In 1926 komt het pand 1n handen van de fami11e Rombaux en kreeg het
de functie van muz1ekwmkel.
De zeer hoge mate van authentiCiteit maakt van deze Winkel een UitzonderliJke en
zeldzame getu1ge van een w1nkel d1e gespecialiseerd was en 1s m de verkoop van muz1ek,
partituren en muz1ekmstrumenten. GeliJkaardige voorbeelden ZIJn n1et gekend 1n
Vlaanderen, wat van de muz1ekwmkel Rombaux een biJZonder zeldzaam erfgoedrellet
maakt. BIJ de fam1lle Rombaux kon Je ook terecht voor het huren van muz1ekmstrumenten,
het herstellen en de aankoop ervan. Ze waren ook gespeCialiseerd m snaar- en
tokkelinstrumenten en verkochten grammofoonplaten en later langspeelplaten van de
belangn]kste platenfirma zoals "H1s masters vo1ce", "Pathe" en "Columb1a". Deze wmkel 1s
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dan ook een getu1ge van de burgerliJke muziekcultuur 1n de 20ste eeuw die tot op heden
nog doorleeft.
Overwegende dat de muz1ekwmkel Rombaux als monument architecturale waarde bez1t die
als volgt wordt gemotiveerd:
De muz1ekwmkel Rombaux bez1t een hoge ensemblewaarde doordat alle onderdelen van het
Winkelpand mtegraal bewaard ZIJn. Zowel de straatgevel, de wmkelv1tnnes, het volledige
w1nkelmteneur met vast en los meub1ia1r en de aanpalende functionele ru1mtes ZIJn gaaf
bewaard en getuigen op een unieke WIJZe van het dageliJks functioneren van een vroeg 20steeeuwse muz1ekw1nkel. Het ongmele concept van 1926, de ru1mteverdelmg en n]ke
mteneurafwerkmg van de wmkelmnchtmg bleven steeds bewaard en werden m 1935 nog
vern]kt met kwal1te1tsvolle toevoegmgen waaronder een toonzaal voor muziekinstrumenten
op de verd1epmg.
De muz1ekwmkel Rombaux IS een UitzonderliJk gaaf bewaard en zeer zeldzaam voorbeeld van
een speelaalzaak met bewaarde mteneunnnchtmg. Behalve de eigenliJke Winkelruimte, ZIJn
ook een auditlezaal, een mstrumententoonzaal, een werkplaats voor herstellingen aan
Instrumenten en een manuele p1anol1ft bewaard gebleven, waardoor het pand een totaalbeeld
geeft van de werkmg van deze muz1ekw1nkel 1n al ZIJn facetten.
De w1nkel 1s ondergebracht 1n een stat1g pand m neoclassiCIStische stiJl met een riJke
1nteneuraankledmg. De architectuur dient duideliJk als een Uithangbord en IS erop gencht om
de klant aan te trekken en te bekoren en vooral aan te zetten tot kopen. Het w1nkelmteneur
IS verzorgd en functioneel 1ngencht en illustreert de neoclassiCIStische stiJl. De architecturale
u1twerkmg van het handelspand 1s nauw verbonden met het wmkeltype en de koopwaar d1e
men aanbiedt, met biJVOorbeeld de kastenwand voor partituren en een kastenwand voor
muz1ekmstrumenten, en opschnften en decoratle d1e naar de muz1ek m allerlel facetten
verWIJZen. In de auditlezaal, d1e als salon was mgencht, werden de klanten Uitgenodigd om
te luisteren naar muziekplaten en dergeliJke.
Zowel de aankledmg van de w1nkel als de u1twerkmg van de spec1fieke kasten ZIJn
representatief voor het neoclass1c1sme 1n het eerste kwart van de 20ste eeuw. De
representatieve ru1mtes van de wmkel ZIJn voorz1en van riJke stucwerkplafonds, marmeren
schouwen, schouwen met marmenm1tat1e, moza1ekvloeren, parketvloeren, deuren met
SierliJke glas-m-loodramen, de afwerkmg met lmcrusta en deuren met kwaliteitsvolle
marmenm1tat1es.
De pnvate ru1mtes zoals de bureauruimte ZIJn eveneens voorzien van een verzorgde
afwerking, met onder andere marmeren schouwen, parketvloeren, deuren met kwaliteitsvolle
marmerbesch1ldenngen en lambnsenngen.
Op de verd1epmg bewaart de voormalige planotoonzaal een aankledmg 1n art-decostl]l met
typerend matenaalgebrUik, hoogwaardige lmltatle-houtbeschildenng en schn]nwerk met
behouden hang- en sluitwerk;
Overwegende dat het cultuurgoed dat IS opgesomd m de biJlage biJ het m1msteneel beslult
Integrerend deel Uitmaakt van het monument en de h1stonsche en architecturale waarde van
het monument versterkt zoals gemotiveerd m de biJlage biJ het besluit,

BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
monument:
de muz1ekw1nkel Rombaux, Mallebergplaats 13 m Brugge, bekend ten kadaster: Brugge, 1ste
afdelmg, sect1e A, perceelnummer 849Y.
Het cultuurgoed dat mee wordt beschermd, IS opgenomen m biJlage.
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De defm1bef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
h1stonsche waarde;
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De muz1ekwmkel Rombaux IS ondergebracht 1n een stat1g pand met een riJke
mteneuraankled1ng. Het hoofdvolume IS een breedhuls van dne traveeen breed en dne
bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Haaks op het hoofdvolume
staat een volume van verankerde baksteen van twee bouwlagen hoog onder een pannen
geknikt zadeldak. Dit volume IS mgencht als toonzaal op de eerste verd1ep1ng en werkplaats
op de tweede verd1ep1ng.
Het hoofdvolume heeft een bepleisterde en beschilderde lijstgevel op de begane grond
voorz1en van een gevelbrede wmkelpu1. De Winkelpul IS dneled1g opgebouwd en bestaat u1t
twee brede wmkelv1tnnes die de verdiepte toegang flankeren. Voor de toegang bevindt z1ch
een moza1ekvloer voorz1en van de letters "Mus1que". De wmkelv1tnnes zetten aan op een lage
plmt van blauwe hardsteen. De bovenlichten van de w1nkelv1tnnes ZIJn voorzien van kle1ne
roedeverdelingen. De deur, toegankeliJk v1a het toegangsportaal, IS opgevat als een
vleugeldeur met behouden hang- en sluitwerk en bovenaan een vast paneel met kleme
roedeverdelingen. Het geheel IS gevat 1n een houten wmkelpu1 met een eenvoudige
neoclassiCIStische vormgeving. De wmkelpu1 kan afgesloten worden door een houten rolluik.
De verd1epmg IS centraal voorz1en van een erkeruitbouw d1e rust op SierliJke consolestenen.
De erkeruitbouw IS voorzien van een zware kroonliJSt. De gevel IS opengewerkt met
rechthoekige vensteropenmgen, op de verd1epmg 1n een vlakke bepleisterde omliJSting, met
behouden schnJnwerk (T-ramen) en rolluikkasten op de eerste verd1epmg. De kroonlijst IS
voorz1en van klossen met eronder een blanco fnes.
In de wmkelru1mte treffen we een toonbank aan die qua vormgevmg en stiJl één geheel vormt
met het vast meub1la1r m de wmkel. Tegen de wand staat een beschilderde L-vorm1g
opgestelde kast waann oorspronkeliJk de part1turen werden bewaard. Deze kastenwand met
geprofileerde kroonliJst IS opgebouwd uit twmt1g kle1ne lades en negentig grotere lades. De
lades ZIJn telkens voorz1en van een handgreepwaanneen label voor het aanbrengen van een
opschnft z1t gemtegreerd.
Deze wand IS aan de kant van de wmkelv1tnne voorz1en van een kastJe met een beglaasd
deurtJe waar eventueel klemere muz1ekmstrumenten konden tentoon gesteld worden. Onder
de laden bevmden z1ch Uittrekbare planken om koopwaar op te leggen. Hieronder bevinden
z1ch nog legplanken waaronder twaalf lades met een handgreep waann een label z1t
gemtegreerd. Eronder bevmdt z1ch een opbergsysteem bestaande Uit open rekken.
De kleinere muz1ekmstrumenten zoals v1olen staan opgesteld 1n een v1tnnekast d1e aan de
muur IS bevestigd, aan de rechterziJde van de wmkel. De wand bestaat Uit zes kasten
opgebouwd u1t twee beglaasde deuren en één kast met één deur. De kastenwand wordt
gentmeerd door cannelures en wordt m ZIJn geheel afgedekt door een geprofileerde liJSt. Elke
kast IS voorz1en van een eenvoudig verluchtmgrooster.
De vloer m de w1nkel 1s een moza1ekvloer. Het plafond 1s bepleisterd en voorz1en van
bepleisterde balken rustend op Uitgewerkte consolestenen afgewerkt met acanthusbladeren.
Deze balken ZIJn biJkomend verfraaid met opschnften d1e verWIJzen naar de achterliggende
"Aud1t1ezaal" en de "P1anotoonzaal" op de verd1ep1ng.
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De "Aud1t1ezaal" bestaat u1t een opeenvolgmg van twee riJk aangeklede salons, en 1s
toegankeliJk v1a een dubbele deur met glas-m-loodramen en elementen d1e verwiJzen naar
muz1ek. De deur IS gevat m een omliJSting met riJk versierde zw1kken voorzien van blaas- en
snaarinstrumenten, lauwerkransen en bloemengu1rlandes. Erboven bevmdt z1ch een
hoofdgestel, centraal doorbroken door een zware gegroefde s-vorm1ge console, waarboven
een hoofdgestel met een fr~es voorz1en van acanthusbladeren en een eierliJst.
Be1de salons hebben bepleisterde plafonds met Sierelementen d1e verwiJZen naar de muz1ek
zoals onder meer musleerende engeltJeS. Er ligt een parketvloer. De schouw IS voorz1en van
een lmltatle-houtbeschilder~ng. De schouwwangen ZIJn riJk vers1erd met onder meer
leeuwenkoppen, gUirlandes en riJk Uitgewerkte consoles met onder meer guirlandes en
acanthusbladeren. De schouwbalk 1s versierd met acanthusbladeren en een elerliJStJe.
Het tweede salon IS toegankeliJk Vla een dubbele, deur geflankeerd door telkens een vast
paneel. De deurvleugels ZIJn voorzien van kle1ne roedeverdelmgen met geslepen glas. Het
bovenlicht 1s vast en IS dr1eled1g opgevat. Boven de deur bev1ndt z1ch een riJk Uitgewerkte
supraporte. De deur IS voorzien van beslag 1n messmg. De afwerkmg van de deur IS m
harmonie met de aankleding van de respectieveliJke salons. Aan de ene ZIJde 1s de deur
beschilderd en aan de andere ZIJde IS hiJ afgewerkt met een houtlmltatlebeschilder~ng. Deze
ru1mte kenmerkt z1ch door het bepleisterde plafond met centraal een riJk Uitgewerkte rozet
en 1n de hoeken een u1tspar1ng met de voorstellmg van een Jachttrofee m combmat1e met een
piJienkoker, lauwerkrans en bloemenranken. Het geheel wordt afgeliJnd door een pareiiiJStJe.
De marmeren schouw IS centraal voorz1en van een rechthoekig paneel met voorstelling van
een harp geflankeerd door een palmtak. De schouw bewaart een haardscherm met florale
motleven en kar1at1den. De oorspronkeliJke kachel bleef bewaard. De schouwmantel 1s
voorz1en van een rechthoekige spiegelingewerktmeen houten omliJSting, bovenaan voorz1en
van een medaillon met onder meer acanthusbladeren.
Deze ru1mte geeft ook Uit op de lange gang d1e doorloopt tot achteraan. De deur IS voorz1en
van een houtimitatiebeschildering en bewaard hang- en sluitwerk. Deze ruimte wordt ook
verlicht door een groot rechthoekig raam voorz1en van gekleurd glas-m-lood.
Achter de wmkel bevindt z1ch een kle1ne bureaurUimte. Deze ru1mte heeft een parketvloer in
v1sgraatmot1ef. De omlopende lambr~ser~ng 1s opgebouwd u1t eenvoudig paneelwerk. Centraal
m de as van de deur staat een marmeren schouw gedecoreerd met Witmarmeren
s1erelementen. De sp1egel boven de schouw z1t mgewerkt m een houten omliJstmg. Deze
ru1mte wordt v1a een bmnenraam verlicht dat Uitgeeft op de wmkelru1mte. Het bmnenraam IS
voorz1en van kleme roedeverdelingen.
De lange gang, m het verlengde van de gevelbrede w1nkelru1mte 1s voorz1en van een
moza1ekvloer. De muren ZIJn bezet met een lambr~ser~ng aanzettend op een lage plint
Deze lambr~ser~ng bestaat u1t
voorz1en van een lmltatlemarmerbeschilder~ng.
1m1tat1egoudlederbehang of lmcrusta opgebouwd Uit vert1cale vlakken met rUitmotlef en
bloemetJes afgezoomd door acanthusbladeren, erboven een fr~es met acanthusbladeren. Het
bepleisterd plafond heeft eenvoudig liJstwerk en centraal een rozet met acanthusbladeren.
Halverwege de gang bevindt z1ch de bordestrap naar de verd1ep1ng. De toegang tot de trap
wordt gemarkeerd door riJk Uitgewerkte mod1llons voorz1en van acanthusbladeren. De
trappaal 1s voorz1en van een Brugs beertJe dat een stadsschild van Brugge vasthoudt. De
trapleunmg IS opgebouwd u1t eenvoudige spiJlen. De ru1mte onder de trap IS afgesloten door
een raam met kleme roedeverdeling. Het houtwerk IS voorz1en van een houtimltatlebeschilder~ng.

De muren langs de trap ZIJn voorzien van dezelfde lmcrusta als m de gang. In de traphall
komt v1a de verschillende binnenramen en lichtkoepel l1cht bmnen. Op de begane grond
bev1ndt z1ch boven de riJk Uitgewerkte mod1llons een rechthoekig raam met kle1ne
roedeverdeling met lmltatle-houtbeschilder~ng.
Op de eerste verd1epmg bevmdt z1ch een toonzaal voor muz1ekmstrumenten, oorspronkeliJk
de p1anotoonzaal. Door middel van de lift konden de plano's op de verd1epmg gebracht
worden. De mr~chtmg van de toonzaal dateert van 1935. De toonzaal 1s toegankeliJk v1a een
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deur met 1m1tatlehoutbeschlldenng en bewaard hang- en sluitwerk. Het plafond IS voorz1en
van houten panelen met mgewerkte lichtarmaturen. De ramen ZIJn voorzien van gekleurd
glas en geometnsche roedeverdelmg, en ZIJn aan de bmnenkant afgewerkt met een
1m1tatlehoutbeschlldenng. De vloer bestaat Uit een parket gelegd 1n een geometnsch mot1ef.
Op de tweede verd1ep1ng IS een atelier ondergebracht voor het herstellen van
muziekinstrumenten. De aankleding u1t 1935 bleef bewaard. Het atelier IS sober afgewerkt.
V1a rechthoekige muuropenmgen met bewaard schn]nwerk valt licht binnen 1n het atelier. Het
schn]nwerk wordt gekenmerkt door kleme roedeverdelingen. Langs de lift loopt een houten
spiltrap d1e eveneens de dne verd1epmgen aandoet en de gang met de bovenliggende
toonzaal en atelier verbindt. De toegang tot de werkplaats IS voorz1en van een deur met
planchettes geïntegreerd 1n een d1to wandafwerkmg.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
de algemene doelstelling van de bescherming IS het behoud van de erfgoedkenmerken
1°
en -elementen die de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
de muz1ekw1nkel Rombaux met haar gaaf bewaard exteneur en mteneur vormt een
ensemble. Elke beheersdaad moet de erfgoedwaarden, de erfgoedkenmerken en de
erfgoedelementen respecteren en ondersteunen. Nieuwe Ingrepen en WIJZigingen 1n het
gebru1k van het pand vere1sen een gemtegreerde aanpak waarbiJ de Impact op het
geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht van het gebouw n1et wordt
overschreden. D1t veronderstelt een vakkundig onderhoud en 1nd1en nodig
conserverende Ingrepen;
met betrekking tot het exteneur beoogt de bescherming het behoud van de
3°
bultenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebruik met mbegnp van het
schn]nwerk. De bescherming beoogt ook de herkenbaarheid als wmkel met
neoclassiCIStische vormgevmg en het behoud van de gevelafwerking van de voorgevel.
Het is wenseliJk om de opschnften "La vo1x de son ma1tre", "Luthene", "Pathe",
"Columb1a" op de wmkelpu1 terug aan te brengen op bas1s van vroegere foto's;
4°
voor alle bu1tenschn]nwerk zowel van de voorgevel als van de toonzaal en het atelier
wordt het behoud 1n s1tu nagestreefd. Het ongmele 19de-eeuwse schnJnwerk dient
zoveel mogeliJk behouden te bliJVen omdat z1j 1n belangnJke mate biJdraagt tot de
architecturale u1twerkmg van de voorgevel. Het schn]nwerk van de toonzaal en het
atelier van 1935 1s 1n harmonie met de ru1mtes. Ind1en behoud n1et mogeliJk 1s, moet
geopteerd worden voor vervanging naar oorspronkeliJk model;
met betrekking tot het 1nteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
5°
herkenbaarheid als w1nkel, met behoud van de bestaande ru1mteverdel1ng en de
waardevolle mteneurafwerkmg, met mbegnp van het vast meub1la1r en de
cultuurgoederen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
1o
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bl1ksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
1o
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
3°
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
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a)
b)
c)

5°

het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
het verwijderen van voegen en het hervoegen;
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
.
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschnJnwerken,
deuren, ramen, 1nclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazing, beslag, hang- en
sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlclte1tsmncht1ngen of
uithangborden, met u1tzondenng van verk1eZ1ngspubliC1te1t en met u1tzondenng van
publiC1te1ts1nnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
het Uitvoeren van volgende handelingen aan of 1n het mteneur en de cultuurgoederen
d1e er Integrerend deel van Uitmaken:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
a)
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
b)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
c)
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, 1nclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazing, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle 1nteneurdecorat1e;
e)
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
f)
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen 1n andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
g)
het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwiJderen van de
cultuurgoederen;

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve11ig1ngsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,

1 8 ~lAARl Z019
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

-------

Geert BOURGEOIS
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