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Erfgoedraad 
Donderdag 10 september 2020, 20u00, bibliotheek 

Aanwezigheden 

Braeckmans Werner deskundige X 

Bresseleers Gie deskundige X 

Thiers Dirk deskundige X 

Puttemans Toplina deskundige X 

Marnef Guido deskundige Verontschuldigd 

Bogaerts Hugo vzw actiecomité Red de Voorkempen Verontschuldigd 

Chabot Bob Heemkring Scot X 

De Swaef Paul schepen ruimtelijke ordening Verontschuldigd 

Klima Charlotte schepen cultuur en erfgoed X 

Sysmans Ignace voorzitter cultuurraad X 

Van Camp Liesbeth cultuurbeleidscoördinator/bibliothecaris X 

Jespers Vincent stafmedewerker cultuur X 

Akkermans Livine assistent omgevingsambtenaar Verontschuldigd 

Steurs Cynthia assistent omgevingsambtenaar Verontschuldigd 

Meeusen Yaro assistent stedenbouwkundig ambtenaar X 

Agenda 

1. Goedkeuring vorig verslag (02/07/2020) 
2. Opvolgdossiers 

- Inventariseren van onbekende paden (stand van zaken) 
- Grafplaat (stand van zaken) 
- Legerbaan (stand van zaken) 
- Klarre Warre (stand van zaken) 

3. Erfgoedprojecten 
- Erfgoedcel Voorkempen 
- Open Monumentendag 

4. Algemene vergadering erfgoedraad 
- Datum vastleggen 

5. Advies bouwdossiers 
- Priorijlaan 31 - bouwen van een bijgebouw 
- André Ullenslei 30 - aanleggen van een voortuinparking 
- Venstraat 18 - regulariseren van een aanbouw, garage en verbouwingswerken 
- Princiepsvraag Kopstraat 236 - afbraak woning en bouwen van een nieuwe eengezinswoning 
- Princiepsvraag Deuzeldlaan 208 

6. Varia 
- Opvolger Elly Baus 
- Churchilllaan en Korte Boomenstraat 
- Publieksprijs onroerend erfgoed 

7. Datum volgende erfgoedraad 
- Donderdag 22 oktober 2020 
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  Verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag (02/07/2020) 

Het verslag van 2 juli 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De erfgoedraad vraagt 
of het mogelijk is om in de toekomst terug te koppelen over de adviezen waar het college 
een beslissing in neemt en die ter advies zijn voorgelegd aan de leden van de erfgoedraad. 
Die adviezen kunnen dan telkens op de daaropvolgende erfgoedraad worden besproken. 

2. Opvolgdossiers 

2.1. Inventariseren van onbekende paden (stand van zaken) 
Liesbeth gaat het wedstrijdreglement opstellen en bezorgen aan de leden van de 
erfgoedraad via mail. Zo kunnen de leden feedback geven. Ook voor de titel ‘Schoten 
bewandeld’ zijn andere voorstellen welkom. De jury zal bestaan uit vertegenwoordigers van 
zowel de erfgoedraad als de cultuurraad. Als prijs wordt gedacht aan een boek van Scot, 
picknickmand of een gesponsord geschenk door de middenstand. Ideeën blijven welkom. 

2.2. Grafplaat (stand van zaken) 
Het diensthoofd patrimonium heeft binnenkort een overleg gepland over de grafplaat. 
Wordt vervolgd. 

2.3. Legerbaan (stand van zaken) 
De legerbaan zou op termijn kunnen uitgroeien tot een mooi wandel-/fietspad. De 
erfgoedraad vraagt om een bescherming, opwaardering en ontsluiting van de legerbaan. 

2.4. Klarre Warre (stand van zaken) 
Voorzitter Gie heeft de laatste Teams-vergadering over Klarre Warre gemist door ziekte. 
Cynthia en Paul waren normaliter wel aanwezig, maar zij laten zich verontschuldigen voor 
deze erfgoedraad. We nemen dit agendapunt mee naar de volgende erfgoedraad, waar 
Cynthia en/of Paul alsnog verslag kunnen uitbrengen over de stand van zaken. 

3. Erfgoedprojecten 

3.1. Erfgoedcel Voorkempen 
Op donderdag 17 september 2020 vindt de volgende intergemeentelijke erfgoedraad plaats 
via Teams. Vincent gaat die vergadering opvolgen en hierover terugkoppelen op de volgende 
erfgoedraad. De tussentijdse evaluatie van het dossier rond de opstart van de Erfgoedcel was 
positief. In oktober 2020 wordt de definitieve beslissing en goedkeuring verwacht. 

3.2. Open Monumentendag 
Op zondag 13 september 2020 vindt Open Monumentendag plaats. In Schoten vieren we dat 
weekend de opening van het cultuurseizoen d.m.v. een samenwerking tussen alle partners 
op de culturele as. Die dag staan de volgende activiteiten op het programma: 

o Wandelvoorstelling ‘Doe niet zo sapiens’ (cultuurdienst); 
o Boekenzoektocht ‘Beeldig Schoten’ (cultuurdienst en bibliotheek); 
o Cd-jacht ‘Belpop Schoten’ (cultuurdienst en cultuurcentrum); 
o Interbellumwandeling (cultuurcentrum); 
o Inspirerende openlesdag (academie). 
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4. Algemene vergadering erfgoedraad 

De algemene vergadering van de erfgoedraad mag plaatsvinden in Schoten of op 
aanvaardbare afstand van onze gemeente. Hierdoor kan het bezoek aan de Handelsbeurs in 
Antwerpen doorgaan. De leden van de erfgoedraad stellen voor om op zaterdag 3 (in de 
namiddag) of zondag 4 oktober (in de voormiddag) af te spreken. Gie legt op basis van deze 
voorstellen en in samenspraak met de organisatie een datum vast. Wordt vervolgd. 

5. Advies bouwdossiers 

5.1. Priorijlaan 31 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.2. André Ullenslei 30 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.3. Venstraat 18 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.4. Guido Gezellestraat 12 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.5. Brechtsebaan 114 
Erfgoed betreft vooral het magazijn. Er zijn twijfels over de woning vooraan. De leden van de 
erfgoedraad willen hier misschien eens ter plaatse gaan kijken. Verder is de erfgoedraad van 
oordeel dat men veel belang dient te hechten aan de interactie met het kanaal. Het beeld 
van de fabriek is namelijk een bepalend zicht voor de omwonenden en voorbijgangers. De 
meningen over de graffitimuur zijn verdeeld.  

Op zich staat de erfgoedraad niet weigerachtig tegenover de voorgestelde plannen, maar er 
is een meer uitgewerkt project nodig om degelijk advies te kunnen verlenen. De leden vinden 
het wel positief dat men deze locatie wil vernieuwen. 

5.6. Borkelstraat 96 
De erfgoedraad heeft geen bezwaar. 

5.7. Kopstraat 236 
De meningen zijn verdeeld. Daarom beslissen de leden om hier tijdens de volgende 
erfgoedraad op terug te komen. 

5.8. Taxanderlei 21 
De erfgoedraad geeft een ongunstig advies. Er is niet veel veranderd t.o.v. het vorige 
voorontwerp dat eerder door de leden al negatief werd beoordeeld. 

5.9. Guido Gezellestraat 6 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

6. Varia 

6.1. Opvolger Elly Baus 
Voorzitter Gie neemt contact met Gert Gielis, de opvolger van Elly Baus. Hij zal Gert 
uitnodigen op de eerstvolgende erfgoedraad van donderdag 22 oktober 2020. 
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6.2. Churchilllaan en Korte Boomenstraat 
Dit punt werd, op vraag van de cultuurraad, geagendeerd op de erfgoedraad van donderdag 
2 juli 2020. De erfgoedraad vindt het moeilijk om zich hierover uit te spreken en neemt geen 
uniform standpunt in. Als extra opmerking geeft de erfgoedraad wel mee dat er in 2019 737 
kiezers stonden ingeschreven op de Churchilllaan. Het herbenoemen van de straat heeft dus 
een grote impact op inwoners en handelaars.  

Vanuit de cultuurraad wordt ook geen unaniem standpunt ingenomen. De raad stelt dat het 
geen eenvoudig vraagstuk is. Tegelijk benadrukken de leden dat deze problematiek wel 
degelijk belangrijk is en steeds de nodige aandacht moet verdienen. 

6.3. Publieksprijs onroerend erfgoed 
Gie stelt de drie laureaten voor die kans maken op de ‘publieksprijs onroerend erfgoed’. 
Stemmen kan nog t.e.m. zondag 13 september 2020.  

Meer info: https://www.onroerenderfgoedprijs.be/de-publieksprijs-2020 

6.4. Boek Scot 
Bob geeft mee dat Scot een boek heeft uitgebracht over de bevrijding. Voor zij die interesse 
hebben: het boek is vanaf nu te koop voor 18 euro.  

6.5. Digitaliseren nieuwjaarsbrieven 
Liesbeth stelt voor om een oproep te lanceren naar de Schotense bevolking, met de vraag 
wie zijn of haar nieuwjaarsbrieven wil laten digitaliseren. 

6.6. Datum volgende erfgoedraad 
Donderdag 22 oktober 2020 om 20 uur. 

 

 

 

 

 

https://www.onroerenderfgoedprijs.be/de-publieksprijs-2020

