Bijlage 4. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van Parochiekerk Pius X in Antwerpen (Wilrijk)

Provincie: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 42ste afdeling, sectie B
Objectnummer: 4.01/11002/2487.1

Dossiernummer: 4.001/11002/133.1

Omschrijving:
Parochiekerk Pius X, Groenenb·orgerlaan 216

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

0 5 APR. 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen en
bescherming
1.1.

opmerkingen

uitgebracht

voorafgaand

aan

de

voorlopige

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdomem Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 19 oktober 2017.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek l1et op 27 oktober 2017 weten n1et bevoegd te ZIJn
om over de bescherming van het onroerend goed te adviseren omdat h1er geen natuurwaarden
aanwezig ZIJn. Aangezien er geen adv1es werd Uitgebracht IS het adv1es gunst1g 1n u1tvoenng
van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdomem Mob1l1te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 19 oktober 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 19 oktober 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In uitvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1sterieel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Antwerpen

Het adv1es werd gevraagd op 19 oktober 2017.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 17 november 2017 een voorwaardeliJk
gunstig adv1es u1t over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het
beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
Het college van Burgemeester en Schepenen formuleert 1n Artikel 1 van ZIJn adv1es de
voorwaarde dat aanpassmgen aan het mteneur 1n functie van een nevengebruik en anderZIJds
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een herbestemming 1n een verdere toekomst met respect voor de knJtiiJnen van de
bescherming steeds mogeliJk bliJft.
Antwoord:
Aanpassmg van het Mmtsteneel Beslwt Art. 3. 4°: wordt toegevoegd:
"Om het nevengebrwk van het kerkgebrutk zoals voorzten m het Kerkenbeletdsplan te
verzekeren, ts het aangewezen dat het verplaatsen of respectvol toevoegen van
mterieurelementen, en het verplaatsen van cultuurgoederen mogetuk bluft."
Conclus1e: het adv1es heeft Invloed op het m1n1steneel besluit. Het m1n1steneel beslult werd als
volgt aangepast:

Art. 3. 4°:
wordt toegevoegd: "Om het nevengebruik van het kerkgebruik zoals voorz1en 1n het
Kerkenbeleidsplan te verzekeren, IS het aangewezen dat het verplaatsen of respectvol
toevoegen van mteneurelementen, en het verplaatsen van cultuurgoederen mogeliJk bliJft."
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 19 oktober 2017.
De VCOE bracht op 16 november 2017 een voorwaardeliJk gunstig advles Uit over de
bescherming van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
De VCOE formuleerde 1n haar adv1es een aantal opmerkmgen die als volgt behandeld werden:
Opmerking a) onder punt 2.
De VCOE vraagt te verduideliJken of de volledige selectie van dne parochiekerken zal worden
voorgedragen voor bescherming.
Antwoord:
Aanpassmg van het Inhoudeluk dosster 1. Beschruvend gedeelte. 1.1. Sttuenng, paragraaf 8:
wordt toegevoegd: "Deze selectie van dne naoorlogse parochtekerken m Antwerpen, zal
worden voorgedragen voor beschermmg."
Opmerking b) onder punt 2.
De VCOE vraagt de beheersv1s1e en de toelatmgspl1chten voor het mteneur te verduideliJken 1n
relatle tot voorkeurscenano Uit het Kerkenbeleidsplan met name nevengebruik met behoud
van de ered1enstfunct1e.
Antwoord:
Aanpassmg van het Inhoudeluk dosster 1. Beschnjvend gedeelte. 1.1. Sttuermg, paragraaf 9:
wordt toegevoegd: "Het kerkenbeletdsp/an formuleert het behoud van de eredtenstfunctte en
nevengebrutk als voorkeurscenario voor de parochtekerk Het!tge Ptus X. Het nevengebrwk
wordt echter met gespectfteerd, en beperkt ztch tot op heden hoofdzakeluk tot concerten. De
beheersvtste bevesttgt de mogetukheden tot multtfuncttonee/ gebrutk."
Opmerking onder punt 3.
De VCOE vraagt de bescherming van de cultuurgoederen te beperken tot een selectie van de
zitbanken, als voorbeeld van het oorspronkeliJke ontwerp van Paul Meekels, zodat eventuele
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toekomstige InZichten voor de ered1enstfunct1e en de nog te onderzoeken nevenbestemming
n1et gehinderd worden.
Antwoord:
Aanpassmg van het Mm1stenee/ Beslwt BI] lage 3 Lust van cultuurgoederen: paragraaf 1:
"De volgende cultuurgoederen maken mtegrerend deel wt van het voorlopig beschermd
monument Parochiekerk Pws X mAntwerpen (WJ!ruk):
Z1t- en kmelbanken:" wordt vervangen door:
"De volgende cultuurgoederen maken mtegrerend deel wt van het voorlopig beschermd
monument Parochiekerk PlUs X mAntwerpen (W!Irl)k):
Een selectie van 52 zit- en kmelbanken:
• 2 tweezitten
• 2 dnez1tten
• 8 VIerzitten
• 20 VIJfzitten
• 10 zesz1tten
• 10 kmelbanken (zesz1tten)
Deze selectie vormt een representatief staal van het totale aantal z1t- en kmelbankeni waann
de verschillende types m hun oorspronke/Jjke verhoudmg vertegenwoordigd zuni en die in
totaal 262 Zitplaatsen omvatten."
Aanpassmg van het Mm1stenee/ Beslwt Art. 3. 4°: wordt toegevoegd:
"De cultuurgoederen vormen een representatief staal van de verschillende types z1t- en
kmelbanken naar ontwerp van Pau/ Meekels. De selectie 1s naar aantal en type bepaald om
toe te laten coherentei en voldoende grote blokken samen te stelleni d1e zowel m de lengte
als de breedte van het kerkmteneur kunnen worden opgesteld m de geest van het
oorspronkeliJke schema (parallelle blokken m de lengterichtmg van de kerki wtlopend m een
waa1ervorm rond het altaarpodwm). Hierdoor bll}ven ze de erfgoedwaarden ondersteuneni
zonder de rwmte volledig te bezetten en daardoor nevengebrwk te verhmderen. Het 1s
aangewezen de selectie van 52 z1t- en kmelbanken van zes verschillende types die tot de
cultuurgoederen behoren te maken op bas1s van de staat van bewanng en de gaafheid. Het
1s wense/uk een voorraad reserve-onderdelen (zJtkwp]esi stelschroeveni etc.) aan te
houdeni voor toekomstige herstellmgen."
Aanpassmg van het Mm1steriee/ Beslwt Art. 6. 1°.' wordt geschrapt: "en verplaatsen".
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1ster1eel besluit. Het
InhoudeliJk doss1er en het mm1ster~eel beslult werden als volgt aangepast:
InhoudeliJk doss1er 1. BeschriJVend gedeelte. 1.1. S1tuer1ng, paragraaf 8:
wordt toegevoegd: "Deze selectie van dr1e naoorlogse parochiekerken 1n Antwerpen, zal
worden voorgedragen voor bescherming."
InhoudeliJk doss1er 1. BeschriJVend gedeelte. 1.1. S1tuer~ng, paragraaf 9:
wordt toegevoegd: "Het kerkenbeleidsplan formuleert het behoud van de eredienstfunctie en
nevengebruik als voorkeurscenario voor de parochiekerk He11ige P1us X. Het nevengebruik
wordt echter n1et gespee~fieerd, en beperkt z1ch tot op heden hoofdzakeliJk tot concerten. De
beheersv1s1e bevestigt de mogeliJkheden tot multifunctioneel gebruik."
M1n1ster~eel beslult Art. 3. 4°:
wordt toegevoegd: "De cultuurgoederen vormen een representatief staal van de verschillende
types z1t- en knielbanken naar ontwerp van Paul Meekels. De selectie 1s naar aantal en type
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bepaald om toe te laten coherente, en voldoende grote blokken samen te stellen, die zowel
de lengte als de breedte van het kerk1nter1eur kunnen worden opgesteld 1n de geest van
het oorspronkeliJke schema (parallelle blokken 1n de lengter1cht1ng van de kerk, Uitlopend
1n een waa1ervorm rond het altaarpod1um). Hierdoor bliJven ze de erfgoedwaarden
ondersteunen, zonder de ru1mte volledig te bezetten en daardoor nevengebruik te
verhinderen. Het IS aangewezen de selectie van 52 z1t- en knielbanken van zes verschillende
types d1e tot de cultuurgoederen behoren te maken op bas1s van de staat van bewar1ng en
de gaafheid. Het 1s wenseliJk een voorraad reserve-onderdelen (zltkUip]es, stelschroeven,
etc.) aan te houden, voor to'ekomst1ge herstellingen."
1n

Mm1ster1eel Beslult Art. 6. 1°: wordt geschrapt: "en verplaatsen".
Mm1ster1eel Beslult BIJlage 3 LIJst van cultuurgoederen: paragraaf 1:
"De volgende cultuurgoederen maken mtegrerend deel u1t van het voorlopig beschermd
monument Parochiekerk P1us X m Antwerpen (WilriJk):
Z1t- en knielbanken:" wordt vervangen door:
"De volgende cultuurgoederen maken Integrerend deel u1t van het voorlopig beschermd
monument Parochiekerk P1us X 1n Antwerpen (WilriJk):
Een selectie van 52 z1t- en knielbanken:
• 2 tweezitten
• 2 dr1ez1tten
• 8 v1erz1tten
• 20 VIJfzitten
• 10 zesz1tten
• 10 knielbanken (zesz1tten)
Deze selectie vormt een representatief staal van het totale aantal z1t- en knielbanken, waar1n de
verschillende types m hun oorspronkeliJke verhoudmg vertegenwoordigd ZIJn, en d1e 1n totaal 262
zitplaatsen omvatten."

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het mhoudell]k doss1er en het mm1ster1eel besluit.
Het InhoudeliJk doss1er en het min1ster1eel beslult werden als volgt aangepast:
InhoudeliJk doss1er 1. BeschriJVend gedeelte. 1.1. S1tuenng, paragraaf 8:
wordt toegevoegd: "Deze selectie van dr1e naoorlogse parochiekerken m Antwerpen, zal
worden voorgedragen voor beschermmg."
InhoudeliJk doss1er 1. BeschriJVend gedeelte. 1.1. S1tuer1ng, paragraaf 9:
wordt toegevoegd: "Het kerkenbeleidsplan formuleert het behoud van de eredienstfunctie en
nevengebruik als voorkeurscenario voor de parochiekerk He11ige P1us X. Het nevengebruik
wordt echter n1et gespeCifieerd, en beperkt z1ch tot op heden hoofdzakeliJk tot concerten. De
beheersv1s1e bevestigt de mogeliJkheden tot mult1funct1oneel gebruik."
Mm1ster~eel beslult Art. 3. 4°:
wordt toegevoegd: "De cultuurgoederen vormen een representatief staal van de verschillende
types z1t- en knielbanken naar ontwerp van Paul Meekels. De selectie 1s naar aantal en type
bepaald om toe te laten coherente, en voldoende grote blokken samen te stellen, d1e zowel
1n de lengte als de breedte van het kerk1nter1eur kunnen worden opgesteld m de geest van
het oorspronkeliJke schema (parallelle blokken 1n de lengter1cht1ng van de kerk, Uitlopend
1n een waaiervorm rond het altaarpod1um). Hierdoor bliJven ze de erfgoedwaarden
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ondersteunen, zonder de ruimte volledig te bezetten en daardoor nevengebruik te
verhinderen. Het IS aangewezen de selectie van 52 Zit- en knielbanken van zes verschillende
types die tot de cultuurgoederen behoren te maken op basis van de staat van bewaring en
de gaafheid. Het IS wenseliJk een voorraad reserve-onderdelen (zitkuipJes, stelschroeven,
etc.) aan te houden, voor toekomstige herstellingen.
Om het nevengebruik van het kerkgebruik zoals voorzien In het Kerkenbeleidsplan te
verzekeren, IS het aangewezen dat het verplaatsen of respectvol toevoegen van
mterieurelementen, en het verplaatsen van cultuurgoederen mogeliJk bliJft."
Ministerieel Besluit Art. 6 1°: wordt geschrapt: "verplaatsen".
Ministerieel Besluit BIJlage 3 LIJst van cultuurgoederen: paragraaf 1:
"De volgende cultuurgoederen maken Integrerend deel Uit van het voorlopig beschermd
monument Parochiekerk P1us X In Antwerpen (WilriJk):
Zit- en knielbanken:" wordt vervangen door:
"De volgende cultuurgoederen maken Integrerend deel u1t van het voorlopig beschermd
monument Parochiekerk Pius X In Antwerpen (WilriJk):
Een selectie van 52 zit- en knielbanken:
• 2 tweezitten
• 2 dnez1tten
• 8 vierzitten
• 20 VIJfZitten
• 10 zeszitten
• 10 knielbanken (zesz1tten)
Deze selectie vormt een representatief staal van het totale aantal zit- en knielbanken, waann de
verschillende types In hun oorspronkeliJke verhouding vertegenwoordigd ZIJn, en d1e In totaal 262
zitplaatsen omvatten."
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