
Erfgoedraad 
Donderdag 4 juni 2020, 20u00, online via Microsoft Teams 

Aanwezigheden 

Braeckmans Werner deskundige X 

Bresseleers Gie deskundige X 

Thiers Dirk deskundige / 

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 Verontschuldigd 

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 (04/05/2020) 
2. Opvolgdossiers 

- Inventariseren van onbekende paden 
- Grafplaat 
- Legerbaan 
- Klarre Warre 

3. Erfgoedprojecten 
- Erfgoedcel Voorkempen 
- Erfgoed in de kijker (zomer 2020) 

4. Algemene vergadering erfgoedraad 
- Stand van zaken 

5. Advies bouwdossiers 
- Zandstappenstraat 111 - aanbrengen van voorzetrolluiken 
- Deuzeldlaan 204 - verbouwen van een eengezinswoning naar een appartementsgebouw 

6. Varia 
- Opvolger Elly Baus 

7. Datum volgende erfgoedraad 
 
 
 
 
 
 



  Verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag (04/05/2020)  
- Verslag zonder opmerkingen goedgekeurd 

2. Opvolgdossiers  

2.1. Inventariseren van onbekende paden 
- Participatieproject tussen cultuur en erfgoed 

2.2. Grafplaat 
- Geen verder nieuws 

2.3. Legerbaan 
- Geen verder nieuws 
- Komt terug op agenda wanneer Bob ter plaatse is gaan kijken 

2.4. Klarre Warre 
- Op 28 mei 2020 vond het derde evaluatiemoment plaats: 

o Gie en Cynthia overlopen presentaties van kunstenaars en ontwerpers 
o Presentaties werden eerder al bezorgd aan alle leden van de erfgoedraad 

- Op 26 juni 2020 vertegenwoordigen Cynthia, Paul en Werner de erfgoedraad in de jury: 
o Zij lichten hun ervaringen toe op volgende erfgoedraad 

 
3. Erfgoedprojecten  

3.1. Erfgoedcel Voorkempen 
- Voorlopig positief advies: 

o Document werd eerder al bezorgd aan alle leden van de erfgoedraad 
o Definitieve beslissing in oktober 2020 

- Intergemeentelijke erfgoedraad op 19 juni 2020: 
o Vincent volgt op en licht toe op volgende erfgoedraad 

3.2. Erfgoed in de kijker (zomer 2020) 
De cultuurdienst en de andere diensten vrije tijd zijn volop bezig met de opmaak van een alternatief 
zomerprogramma. Daarbij zal ook erfgoed in de kijker worden gezet met allerlei initiatieven, zoals de 
wandeling ‘Beeldig Schoten’ in de ErfgoedApp.  

Verder willen de vrijetijdsdiensten ook een fotowedstrijd lanceren rond onbenoemde en trage 
wegen. De erfgoedraad staat achter het initiatief: 

- Het geeft zichtbaarheid aan de inspanningen die de erfgoedraad levert 
- Het sluit aan bij wandeltrend die de coronacrisis met zich meebrengt 

 
4. Algemene vergadering erfgoedraad  

- Stand van zaken: 
o Maatregelen afwachten 
o In het najaar fysiek samenkomen (wanneer dit terug mag) 

5. Advies bouwdossiers  

5.1. Zandstappenstraat 111 - aanbrengen van voorzetrolluiken 
Notities worden nog aangevuld. 

5.2. Deuzeldlaan 204 – verbouwen van een eengezinswoning naar een appartementsgebouw 
Notities worden nog aangevuld. 



6. Varia 

6.1. Opvolger Elly Baus  
- Liesbeth neemt contact op met mogelijke kandidaten en licht toe op volgende erfgoedraad 
- Optrekken van aantal leden raad van bestuur: 

o Mogelijkheid 
o Voorwaarde = voorleggen aan gemeenteraad 

- Eventueel tweede vertegenwoordiger vanuit Scot: 
o Bob hoort rond en koppelt terug op volgende erfgoedraad 

7. Datum volgende erfgoedraad  
- Donderdag 2 juli 2020 om 20 uur  

 

 

 

  
 

 


