Bijlage 3. Behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren bij het ministerieel besluit
tot definitieve bescherming van Woning De Bruycker in Gent (Wondelgem)

Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Gent, 10de afdeling, sectie K
Dossiernummer: 4.001/44021/141.1

Objectnummer: 4 .01/44021/1462.1

Omschrijving:
Woning De Bruycker, Mimosastraat 117

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

Brussel,

1 2.JUNI 2019
De Vlaamse ministervan Buitenlands Beleid eh 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. BeleJdsdomein Omgeving
Het advJes werd gevraagd op 21 december 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de bescherming 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 minJsteneel besluit.

1.1.2. BeleJdsdomein MobJIJtelt en Openbare Werken
Het advJes werd gevraagd op 21 december 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de bescherming 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 minJsteneel besluit.

1.1.3. BeleJdsdomein Landbouw en Vissen]
Het advJes werd gevraagd op 21 december 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de bescherming 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 minJsteneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Gent

Het advJes werd gevraagd op 21 december 2018.
Gemeente Gent
Het college van burgemeester en schepenen bracht op 31 Januan 2019 laattiJdig advJes u1t
over deze bescherming. In u1tvoenng van artikel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet IS
het advJes gunstig.
Conclusie: het advJes heeft geen invloed op het inhoudeliJk doss1er en het minJsteneel besluit.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advJes werd gevraagd op 21 december 2018.
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De VCOE bracht geen tiJdig adv1es u1t over deze beschermmg. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3.
van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es gunstig.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeli]k doss1er en het mm1steneel besluit.

1.4.

Opmerkingen van de zakelijkrechthouders

Het beschermmgsdoss1er werd ter kennis gegeven op 21 december 2018.
De zakeliJkrechthouders gaven geen opmerkmgen over deze beschermmg.
Conclusie: de opmerkmgen hebben geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel
besluit.

1.5.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

AangeZien er geen tiJdige adv1ezen of opmerkingen werden Uitgebracht, werden het InhoudeliJk
doss1er noch het m1n1steneel beslult aangepast.

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

Openbaar onderzoek en hoorrecht

Gemeente Gent organiseerde het openbaar onderzoek van 29 apnl tot 28 me1 2019.
TIJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end. Het proces-verbaal maakt
mtegraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Geen zakeliJkrechthouder benep z1ch op het hoorrecht en vroeg gehoord te worden door het
agentschap.
2.2.

Conclusie

Aangezien er geen advlezen of bezwaren werden Uitgebracht na de voorlopige beschermmg en
voorafgaand aan de def1n1t1eve beschermmg, werden het mhoudeiiJk doss1er noch het
mm1steneel beslult aangepast na de voorlopige bescherming.
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