
Erfgoedraad 
Maandag 4 mei 2020, 20u00, online via Microsoft-Teams 

Aanwezigheden 

Braeckmans Werner deskundige X 

Bresseleers Gie deskundige X 

Thiers Dirk deskundige Verontschuldigd 

Puttemans Toplina deskundige Verontschuldigd 

Marnef Guido deskundige X 

Bogaerts Hugo vzw actiecomité Red de Voorkempen X 

Chabot Bob Heemkring Scot X 

De Swaef Paul schepen ruimtelijke ordening X 

Klima Charlotte schepen cultuur en erfgoed X 

Sysmans Ignace voorzitter cultuurraad / 

Van Camp Liesbeth cultuurbeleidscoördinator/bibliothecaris X 

Jespers Vincent stafmedewerker cultuur X 

Akkermans Livine assistent omgevingsambtenaar / 

Steurs Cynthia assistent omgevingsambtenaar X 
    

Agenda 

1. Goedkeuring vorig verslag (27/02/2020) 
2. Opvolgdossiers 

- Inventariseren van onbekende paden 
- Legerbaan 
- Grafplaat 

3. Erfgoedprojecten 
- Erfgoeddag  
- Erfgoedcel Voorkempen 

4. Algemene vergadering erfgoedraad 
- Digitaal (voor de zomer) 
- Fysiek (in het najaar) 

5. Advies bouwdossiers 
- Tulpenlaan 29 - uitbreiden van een eengezinswoning 
- Nationale Werf 11 - regulariseren veranda 
- Deuzeldlaan 190 - aanleggen voortuinparking 
- Horstebaan 3 - uitbreiding gebouw CPI 
- Horstebaan 14 - nieuwbouw CKG-gebouw 
- Princiepsvraag Lusthofdreef 19 - bevestiging spoedadvies 

6. Varia 
- Klarre Warre 
- Opvolger Elly Baus 

7. Datum volgende erfgoedraad 
 



  Verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag (27/02/2020)  
- Verslag zonder opmerkingen goedgekeurd 

2. Opvolgdossiers  

2.1. Inventariseren van onbekende paden 
- Globaal goedkeuringstraject volgen 
- Onderzoeken: 

o Welke paden zijn de moeite waard? 
o Hoeveel naamgevingen willen we bekomen? 
o Wat is de werklast van dit project? 

- Huisvestingsambtenaar verder betrekken in de loop van het traject 
- Plan van aanpak nadien ook voorstellen op cultuurraad  

2.2. Legerbaan 
- Werner is gaan kijken: niet meer allure van vroeger 

2.3. Grafplaat 
- Voorlopig geen verder nieuws 

3. Erfgoedprojecten  

3.1. Erfgoeddag 
- In heel Vlaanderen uitgesteld naar 2021: 

o Thema ‘nacht’ blijft behouden 
- Programma Schoten: 

o Interbellumtentoonstelling: 
 Uitgesteld naar september 2020  

o Verhoevenconcert: 
 Uitgesteld naar april 2021 (Erfgoeddag) 

o Verhalen van de nacht: 
 Uitgesteld naar april 2021 (Erfgoeddag) 

3.2. Erfgoedcel 
- Aanvraagdossier ingediend en doorgestuurd naar alle leden 
- Vraag van Guido: waarom is Schoten geen lid van IOED? 

o Keuze van bestuur om eigen autonomie te behouden 
o Guido vindt dit jammer, want voor uitwisseling zou het goed zijn als elke gemeente 

zowel van het IOED als de Erfgoedcel lid zou zijn 

4. Algemene vergadering erfgoedraad  
- Digitaal (voor de zomer) of fysiek (in het najaar)? 
- Voorzitter Gie heeft contact opgenomen voor rondleiding 

o Offerte is aangevraagd, maar voorlopig nog geen reactie 
o Bezoek kan op dit moment niet worden georganiseerd 

- Erfgoedraad beslist om algemene vergadering uit te stellen naar moment waarop we weer 
fysiek mogen samenkomen 

5. Advies bouwdossiers  

5.1. Tulpenlaan 29 - uitbreiden van een eengezinswoning 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies op voorwaarde dat het opbouwrolluik aan de voorgevel 
wordt weggehaald.  



5.2. Nationale Werf 11 - regulariseren veranda  
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.3. Deuzeldlaan 190 - aanleggen voortuinparking  
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.4. Horstebaan 3 - uitbreiding gebouw CPI 
De erfgoedraad geeft een gunstig advies. 

5.5. Horstebaan 14 - nieuwbouw CKG-gebouw 
De erfgoedraad geeft een voorwaardelijk gunstig advies. Er wordt gevraagd om de afwerking van de 
gevel te voorzien in een roodkleurige baksteen in combinatie met houten gevelbekleding. De 
materialen moeten bestaan uit overwegend zachte tinten cfr. de gevelafwerking van het kasteel. De 
erfgoedraad wenst te benadrukken dat de groenaanplanting voor gebouw belangrijk is om het 
gebouw op een goede manier te integreren in het landschap.  

5.6. Princiepsvraag Lusthofdreef 19 - bevestiging spoedadvies  
Geen opmerkingen bij advies dat Cynthia formuleerde op basis van mailverkeer en input leden. 

6. Varia 

6.1. Klarre Warre  
- Gie overloopt presentatie van ontwerpers: 

o Presentatie is aan alle leden bezorgd 
o Op dit eerste digitale evaluatiemoment waren Gie, Cynthia, Paul en Vincent 

aanwezig namens de erfgoedraad 
- Opmerking van Bob: in tijdschrift van Scot verschijnt deze maand artikel over Klarre Warre 

6.2. Opvolger Elly Baus 
- Charlotte en Liesbeth hebben al enkele potentiële opvolgers opgelijst: 

o Zij nemen dit verder op en houden erfgoedraad op de hoogte 
- Voorstel Gie: 

o Eventueel twee nieuwe leden als beiden evenwaardig zijn? 
o Statuten erfgoedraad = minimum 8 leden & maximum 15 leden 

6.3. Voorstel Dirk 
- Trachten om vergadering op tijd te stoppen, zodat we nadien samen met alle leden die dit 

wensen iets kunnen gaan drinken (wanneer dit terug mag) 

7. Datum volgende erfgoedraad  
- Donderdag 4 juni 2020 om 20 uur  

 


