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Villa Dewin in Vorst:
De tuin zal binnenkort in zijn geheel worden geïnventariseerd,
een lange burgerstrijd eindelijk erkend
Met grote vreugde hebben de buurtbewoners deze maandagmorgen kennisgenomen van het
besluit van staatssecretaris Pascal Smet om de regering voor te stellen om de volledige tuin
van de Villa Dewin/Hotel Danckaert te klasseren.
Deze uitzonderlijke site, gelegen in de Meyerbeerstraat 33-35 in Vorst, bestaat uit een art
déco villa ontworpen door de architect Jean-Baptiste Dewin en een ontworpen tuin van bijna
40 are, omzoomd door een dertigtal hoge bomen.
Sinds de aankoop door een projectontwikkelaar in 2014 wordt de site bedreigd door
grootschalige vastgoedprojecten, waartegen het Comité in de actie is gekomen met petities,
beroepsprocedures, interpellaties,... In juli 2016 had de regering de Villa en slechts een deel
van de tuin op de lijst gezet. Deze classificatie beschermde de villa, maar weerhield de
ontwikkelaar er niet van een bouwvergunning aan te vragen. In juli 2021 heeft het Comité,
dat de gedeeltelijke indeling van de tuin opnieuw wenste te bekijken in het licht van nieuwe
elementen, een verzoek tot verlenging van de indeling ingediend, waarvoor het KCML een
gunstig advies heeft uitgebracht.
Het besluit van Pascal Smet is dan ook uitstekend nieuws voor het Comité Meunier, dat zich
al bijna 8 jaar onvermoeibaar inzet voor het behoud van dit opmerkelijke architectonische en
plantaardige erfgoed.
In december hadden het Comité en de buurtbewoners Pascal Smet een innoverend
burgerproject voorgesteld dat tot doel heeft de hele Dewin-site te herwaarderen en te
saneren, om er een collectieve bestemming aan te geven. Hij hoopt dat ook de regering een
akkoord zal bereiken over de instandhouding en openstelling van de site voor het publiek.
Het Comité is verheugd dat haar strijd gehoord en erkend wordt. Dit is een bemoedigend
teken voor alle burgergroeperingen en zij blijft beschikbaar om haar samenwerking met de
overheid voort te zetten.
Het definitieve besluit van de regionale regering wordt in de komende dagen verwacht.
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