Evaluatie werking erfgoedcel dienstjaar 2017
Een laatste stand van zaken van de erfgoedcel werd aan de cultuurraad voorgelegd in de vergadering
van 31 januari 2017 (cfr. https://www.cultuurraadvilvoorde.be/assets/2017-01-31-evaluatieerfgoedcel.pdf). Dit overzicht start dan ook vanaf de eerste vergadering van de erfgoedcel dd. 14
februari 2017.
Een belangrijke beslissing voor de erfgoedcel was het engagement van het schepencollege om
voortaan bij elke aanvraag tot sloop of kap van vastgesteld onroerend erfgoed het advies in te
winnen van de erfgoedcel. Het agentschap Onroerend Erfgoed geeft immers vanaf 1 januari geen
adviezen meer inzake (niet beschermd) vastgesteld onroerend erfgoed.

Adviezen
De erfgoedcel heeft in 2017 9 adviezen geformuleerd met volgende onderwerpen:
-

Glas-in-loodramen De Heerlijkheid.
Woningen Intervilvoordse in de Groenstraat, Platanenstraat en Maurits Duchéhof.
Straatnaam Jean Hauwaertstraat (nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Schaarbeeklei).
Advies woning Riddersstraat nr. 33.
Advies woning Witherenstraat 14-16.
Advies woning Nolet de Brauwerestraat nr. 11.
Advies woning Schaarbeeklei nr. 11.
Grafkapel familie Hanssens op de begraafplaats centrum.
Advies voorlopige bescherming school Van Helmontstraat (zgn. Middenschool).

Werkgroepen
Er waren 3 werkgroepen actief in 2017:
-

-

-

Werkgroep Open Monumentendag: voor de organisatie van Openmonumentendag op 10
september 2017. Het Europese thema was “natuur en erfgoed”, de keuze van het monument
viel op KTA Horteco. Er waren ongeveer een 700-tal bezoekers.
Werkgroep Groote Oorlog: voor de organisatie van een jaarlijks evenement rond de Groote
Oorlog. De keuze viel op ComingWorldRememberMe, een kunstzinnig
herdenkingsproject/workshop in de periode van 6 tot 12 november 2017. Er hebben exact
1001 personen meer dan 2000 beeldjes gemaakt.
Brochure industrieel erfgoed: voor de uitwerking van een (toeristische) brochure over ons
industrieel erfgoed. Project momenteel tijdelijk on-hold.

Acties
-

De inventaris bouwkundig erfgoed wordt gecontroleerd en up-to-date gemaakt: lopende.
Het stadsbestuur neemt deel aan Open Monumentendag: voltooid.
Er wordt een jaarlijkse activiteit ter herdenking van de Groote Oorlog georganiseerd:
voltooid.
Er wordt een jaarlijks project rond (immaterieel) industrieel erfgoed uitgewerkt: voltooid (20
jaar sluiting Renault)

-

Er wordt een beleid en visie uitgewerkt voor het industrieel erfgoed: nog niet opgestart.
Het industrieel straatmuseum wordt gepromoot, onderhouden en verder uitgebreid:
lopende.
Er wordt een toeristische brochure industrieel erfgoed opgemaakt: lopende, wordt
afgewerkt volgend jaar.
Het erfgoeddepot wordt in gebruik genomen: voltooid.
Triptiek van Portaels in de kerk wordt gerestaureerd: lopende (bijna voltooid).
Restauratie en/of digitalisering erfgoedobjecten: dit jaar voorbehouden voor een aantal
kaders en restauraties van schilderijen van Portaels.
Het roerend patrimonium wordt geïnventariseerd en ontsloten: lopende (702 objecten
beschreven in databank, o.a. ook oude glasnegatieven van Horteco).

