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Petitie overhandigd
op het Kabinet van Minister President Vervoort
Gisteren werd het Comité Meunier uitgebreid ontvangen op het Kabinet van Minister-President
Vervoort en overhandigde hem een petitie.
Het Comité heeft zijn bezorgdheden geuit betreffende de bouwaanvraag ingediend door het Gentse
bedrijf IMMOGRADA aan de Directie Stedenbouw van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het
project voorziet in de bouw van 51 appartementen verdeeld over 6 verdiepingen bovengronds alsook 2
ondergronds met 67 parkeerplaatsen, dit direct grenzend aan de Villa Dewin (gelegen in de
Meyerbeerstraat 29-33) – geklasseerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 7 juli jongstleden.
Voorzien in een deel van zijn oorspronkelijke tuin welke niet in de klassering werd weerhouden, zal de
constructie het kappen van een dertigtal eeuwenoude bomen met zich meebrengen. Een parlementaire
vraag van Evelyne Huytebroeck (Ecolo) betreffende dit onderwerp werd daarenboven vorige woensdag
gesteld aan de Minister President door de volksvertegenwoordiger Arnaud Pinxteren.
Slechts drie weken na zijn lancering zamelde de petitie tegen dit project reeds 2671 handtekeningen in
waarvan 2378 via Internet en 293 op papier welke duidelijk getuigt van de belangstelling van de burger
in de stedelijke ontwikkeling en de bescherming van haar erfgoed.
De petitie loopt tot 29 november, datum op welke zij zal overhandigd worden aan de gemeentelijke
autoriteiten op het moment van de overlegcommissie.
Voor het Comité Meunier zal het toelaten van dit buitenmaats project de bouwcontext alsook het
landschap welke nu juist dit prachtige geheel ( nog maar net geklasseerd) tot zijn waardering brengt
vernietigen.
Door de enorme omvang van de constructie integreert zij zich niet in de huidige bouwomgeving en
respecteert evenmin het principe van ‘goede plaatselijke aanleg’.De aanvraag tot meerdere afwijkingen
aangaande stedenbouw en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen maakt deze aanvraag totaal
tegenstrijdig met alle aanbevelingen en objectieven gesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
dit zowel op het vlak van stadsontwikkeling en verdichting alsook de bescherming van het erfgoed en
het milieu meer bepaald voor wat betreft de bescherming van de binnenterreinen van huizenblokken,
impermeabilisering van de bodem of het waterbeleid
De petitie doet een oproep aan de Minister-President, bevoegd met Territoriale Ontwikkeling en
Monumenten en Landschappen, de leden van de Regering alsook de bevoegde autoriteiten op regionaal
en gemeentelijk vlak om geen vergunning toe te kennen aan dit project alsook coherent op te treden aan
de beslissing van de klassering en in het algemeen welzijn van de burger.

NotreHistoire is een campagne gelanceerd door het Comité du Quartier Meunier Asbl ten gevolge van het voorstel ter klasseren in oktober 2014 door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van de Villa van Jean-Baptiste Dewin en het geheel van zijn tuin gesitueerd in de Meyerbeerstraat 2933 te Vorst. Het klassement van de Villa Dewin en een deel van zijn tuin in zijn verlengde werd bekrachtigd op 7 juli 2016 door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.
Jean-Baptiste Dewin (1873-1948) Architekt, bouwmeester van het Gemeentehuis van Vorst, ziekenhuisgebouwen zoals het Chirurgisch Berkendael instituut (het vroegere Rode
Kruis complex) op het Brugman plein, alsook vele herenhuizen in de omgeving en in de gemeenten van Anderlecht, Brussel, Vorst, Elsene en Molenbeek. Hij is bekend voor
de humane dimensie van zijn creaties en zijn oog voor detail.
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