Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige gehele
opheffing van de bescherming als monument van de stenen windmolen Delmerensmolen in
Tielt (Aarsele)

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Tielt, 6de afdeling, sectie A
Objectnummer: 4.01/37015/645.1

-

Dossiernummer: 4.001/37015/101.1

Omschrijving:
Stenen windmolen Delmerensmolen, Sterrestraat zonder nummer

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

1

6 DEC 2019

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting^Wurien en Onroerend Erfgoed,

atthias DIEPENDAELE

1. Advies uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige opheffing
1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 22 mei 2019.
De VCOE bracht op 13 juni 2019 een gunstig advies uit over de opheffing van het onroerend
goed. Het advies maakt integraal deel uit van het opheffingsdossier.
De VCOE vraagt de huidige toestand van de molen en het interieur beter in beeld te brengen
en ook op plan te documenteren. Wat de molenmstallatie (gaande werk, wiekenkruis en kap)
betreft, vraagt de commissie aandacht voor eventuele gedemonteerde onderdelen die zijn
gebleven en nog documentaire waarde hebben als model. Ook deze dienen in beeld te worden
gebracht.
Behandeling van het advies:
De exterieurfoto's van de molen geven reeds voldoende zicht op de bouwfysische staat van het
metselwerk.
•
Het is momenteel met mogelijk om interieurfoto's te maken. Volgens het studiebureau Vasseur
(augustus 2015) is door de slechte staat van de molen en van het metselwerk de algemene
stabiliteit van de molen ontoereikend om de veiligheid te garanderen bij het betreden van de
molen. In augustus 2015 werd vastgesteld dat de binnenzijde van de molen praktisch volledig
is ingestort door houtrot ten gevolge van jarenlange leegstand en waterinfiltratie. In de bijlage
4.2 van het inhoudelijk dossier zijn twee interieurfoto's opgenomen die een beeld geven van
de ravage. Ze zijn echter te oud om op te nemen in bijlage 2 bij het ministerieel besluit met
de fotoregistratie van de actuele toestand.
Er werden enkele foto's van de gedemonteerde onderdelen opgenomen in bijlage 2, de
fotoregistratie bij het ministerieel besluit.
Conclusie: het advies heeft invloed op de bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit.
De bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit werd als volgt aangepast: Er werden
enkele foto's toegevoegd van de gedemonteerde onderdelen van de molen die opgeslagen zijn
achter een loods van de gemeente.
1.2.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige opheffing

De advies van de VCOE heeft invloed op de bijlage 2, fotoregistratie bij het ministeriele besluit.
De bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit werd als volgt aangepast: Er werden
enkele foto's toegevoegd van de gedemonteerde onderdelen van de molen die opgeslagen zijn
achter een loods van de gemeente.

Pagina 2 van 2

