Bijlage 4. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
gehele opheffing van de bescherming als stadsgezicht van de Kattensteeg in Borgloon

Provincie: Limburg
Gemeente: Borgloon, 1ste afdeling, sectie F
Objectnummer: 4.02/73009/128.1

Dossiernummer: 4.001/73009/104.1

Omschrijving:
De Kattensteeg

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

2 6 JULI 2019
Brussel,
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openb · e-Wer en, Vlaamse Rand,
Buitenlands Beleid, Onroeren
goed en Di renwelzijn,

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige opheffing
1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 2 JUli 2018.
De VCOE bracht op 23 augustus 2018 een gunstig advles u1t over de opheffmg van de
beschermmg als stadsgezicht van de Kattensteeg. Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het
opheffmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
In punt 2 van het adv1es stelt de VCOE voor om de mot1vat1e van de opheffmg van de
bescherming als stadsgezicht biJkomend te motiveren met een verWIJZing naar artikel 6.2.1,
4° ("het goed beheer vere1st de toevoeging van gegevens").
Antwoord:
Aan deze vraag werd geen gevolg gegeven. Artikel 6.2.1, 4° van het
Onroerenderfgoeddecreet IS enkel van toepassmg op een WIJZigmg, n1et op een
opheffing (zelfs n1et als de opheffing ingegeven 1s om tot een n1euw en meer volledig
beschermmgsbesiUit met alle gegevens te komen). Het volstaat te verWIJzen naar artikel
6.2.1, 3° van het Onroerenderfgoeddecreet en het n1euwe beschermmgsbeslu1t
(opheffing omwille van algemeen belang).
Conclus1e: het adv1es heeft geen mvloed op het opheffmgsbeslu1t.
1.2.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige opheffing

Het Uitgebrachte adv1es heeft geen Invloed op het opheffmgsbeslu1t.

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

Openbaar onderzoek

Stad Borgloon
De stad Borgloon organiseerde het openbaar onderzoek van 29 apnl 2019 tot 28 me1 2019.
TiJdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente een mfomoment op 9 me1 2019.
Het verslag van dit mfomoment IS opgenomen m het proces-verbaal dat de stad opstelde over
het openbaar onderzoek. Het proces-verbaal
maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm Ingsdoss1er.
TiJdens het Infomoment werden geen vragen of opmerkmgen gedaan over de opheffing van de
bescherming.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren 1nged1end.
2.2.

Conclusie

Het opheffmgsbesiUit werd n1et aangepast na de voorlopige opheffmg.
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