Persbericht
Vorst, 7 juli 2015

Villa DEWIN in Vorst is eindelijk definitief beschermd !
Op donderdag 7 juli jongstleden heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering definitief
bevestigd dat het geheel van de Art-Déco villa van architect Jean-Baptiste Dewin, gelegen aan
de Meyerbeerstraat 29-33 te Vorst, alsook een gedeelte van de bijhorende tuin, op de
bewaarlijst wordt ingeschreven als laatste stap van een procedure die werd opgestart op 2 juli
2015.
Dit nieuws verheugt uiteraard alle mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het
behoud en de klassering van dit opmerkelijk stuk erfgoed. De beslissing valt na een twee jaar
lange mobilisatie van de buurtbewoners, via de campagne "NotreHistoire” van het
buurtcomité “Meunier” en een petitie die meer dan 2000 handtekeningen inzamelde alsook de
tussenkomst van volksvertegenwoordigers, waaronder die van Julie De Groote
(CDH), Evelyne Huytebroeck (Ecolo), Caroline Persoons (DéFI) en Viviane Teitelbaum
(MR). Essentieel was ook de rol die de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen (KCML) speelde in dit dossier.
Maar, net zoals het slechte weer van de laatste weken, zou ook een onweer kunnen uitbarsten
boven de villa want de bijbehorende historische tuin werd niet in zijn totaliteit geklasseerd,
alhoewel het KCML dit aanvankelijk wel had voorgesteld. Bij de aanvang van de procedure
had het kabinet-Vervoort niet uitgesloten dat het de toelating zou kunnen geven voor een groot
bouwproject op het niet-geklasseerde gedeelte van de tuin, en bijgevolg vlak naast de villa
(niet minder dan 51 appartementen en 67 parkeerplaatsen op 2 ondergrondse verdiepingen).
Een dergelijk project riskeert uiteraard om de villa teniet te doen en zou tevens het omhakken
betekenen van alle bomen die nu langs de Onderlinge Bijstandstraat staan, en die nu een
ware groene muur vormen.
Terwijl Minister-President Vervoort van mening was dat het klasseren van de villa niet uitsluit
dat zo'n bouwproject (momenteel onderzocht door het Gewest) zou kunnen aanvaard
worden. Het Comité Meunier, alsook de buurtbewoners en de verdedigers van het erfgoed
zijn van mening dat de beslissing die deze donderdag genomen werd door de Regering niet
compatibel is met een dergelijk imposant bouwproject dat zonder twijfel de omgeving waarin
het werk van Dewin zich bevindt en het tot zijn volle recht laat komen, onherroepelijk zou
beschadigen.
Het Comité hoopt verder ook dat de maatregelen die voortvloeien uit de inschrijving op de
beschermingslijst strikt zullen worden nageleefd.
Het zou totaal onlogisch zijn dat men enerzijds een stuk erfgoed bijzondere aandacht en
bescherming schenkt door het te klasseren, terwijl men het anderzijds vrijwillig en snel zou
laten aftakelen vanwege zuivere vastgoedspeculatie.
Het Comité hoopt dat de autoriteiten van het Gewest en de Gemeente van Vorst rekening
zullen houden met het belang dat we hechten aan de bescherming van ons patrimonium.

Meer informatie : www.notrehistoire.be
Facebook : Notre histoire / Quartier Meunier Forest – Twitter@classementOui –
quartiermeunier@gmail.com

NotreHistoire.be is een campagne van het Comité Meunier die het voorstel van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) steunt ter bescherming van de villa en
de tuin vanuit historische en esthetische overwegingen.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 juli 2015 beslist een beschermingsprocedure op
te starten voor de art-decovilla en de helft van haar tuin.
Jean-Baptiste Dewin (1873-1948) is bekend om de menselijke dimensie in zijn bouw en zijn gevoel
voor details. Hij is de ontwerper van onder meer het gemeentehuis van Vorst, verschillende
ziekenhuizen en vele particuliere woningen in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst, Elsene en
Molenbeek.

