OPROEP
aan Minister-President Rudi Vervoort,
aan Staatssecretaris Pascal Smet,
aan Minister Alain Maron,
aan de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,
aan Urban Brussels,
aan de Gemeente Vorst :

Red de oorspronkelijke tuin van de Villa Dewin!
Weiger de nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
en het kappen van honderdjarige bomen!

Villa Dewin te Vorst:
derde project, nog steeds NEE!

Huidige situatie

Projectvoorstel

Voor de derde keer vraagt de onderneming IMMOGRADA een stedenbouwkundige
vergunning aan voor een vastgoedproject aan de Meyerbeerstraat en de Onderlinge
Bijstandstraat, in de oorspronkelijke tuin van de Villa Dewin (Hôtel Danckaert, geklasseerd in
2016) en in de beschermde zone errond.
Nadat in 2016 en 2019 twee aanvragen tot vergunning unaniem geweigerd werden door de
overlegcommissie van Vorst, voorziet dit gewijzigde project de bouw van 30
appartementen en 33 ondergrondse parkeerplaatsen, verdeeld over twee gebouwen.
Dit vereist het kappen van 21 hoogstammige bomen en betekent bijgevolg de
vernietiging van het geheel van de 100 jaar geleden aangelegde tuin en van haar rijke
biodiversiteit.
Het nieuwe voorstel van de onderneming Immograda mag dan wel ietwat kleinschaliger zijn
dan de vorigen projecten; de redenen waarom eerdere aanvragen werden geweigerd blijven
in essentie bestaan. Het nieuwe project vraagt nog steeds belangrijke afwijkingen van de
stedenbouwkundige verordeningen, het verandert nog altijd de site van de geklasseerde
villa, en het vernietigt een onvervangbaar bomenerfgoed.
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Het buurtcomité Meunier en de bewoners zetten zich al 6 jaar lang onophoudelijk in om deze
exceptionele groene ruimte, een ware long voor de wijk, te bewaren en te onderhouden. De
tuin betekent in die zin een verbindende sociale factor, alsook een kweekvijver voor nieuwe
stedelijke praktijken. Bovendien heeft het buurtcomité tijdens de lockdown de toestemming
gekregen van de eigenaar van de Villa Dewin om de tuin ter beschikking te stellen van
meerdere families – opnieuw een voorbeeld van hoezeer deze tuin van belang is in deze
dichtbevolkte wijk.
Deze aanvraag verschijnt net nu, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al sinds meer
dan anderhalf jaar en ondanks meerdere herinneringen, nalaat te reageren, op de vraag van
de gemeente Vorst om het niet-geklasseerde deel van de oorspronkelijke tuin op te nemen in
de bewaarlijst van natuurlijk erfgoed (aanvraag ingediend op 25 maart 2019).
De huidige sanitaire crisis legt het verband bloot tussen onze impact op de natuur en het
ontstaan van nieuwe epidemieën. Het is dan ook noodzakelijk en hoogdringend om de
groene ruimte te beschermen, eerder dan te vernietigen.
Wij, ondergetekenden, bezorgd over het behoud van ons erfgoed en over de levenskwaliteit
van de Meunierwijk, roepen de Minister-President Rudi Vervoort, de Staatssecretaris Pascal
Smet – bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, de Minister Alain Maron – bevoegd voor
Leefmilieu, Klimaattransitie en Gezondheid en Welzijn, de andere leden van de Brusselse
Regering evenals de andere bevoegde autoriteiten, op om te handelen in overeenstemming
met de beleidsverklaring aangaande de bescherming van het erfgoed en van het leefmilieu,
en om de bepalingen van het Natuurplan en van het Klimaatplan toe te passen.

In het licht van de huidige klimaatuitdagingen en de gezondheidscrisis, vragen
wij:
•
•
•

dat ze het niet-geklasseerde deel van de oorspronkelijke tuin van de Villa
Dewin inschrijven op de bewaarlijst;
dat ze de onderneming Immograda een stedenbouwkundige vergunning
weigeren, en ook het kappen van 21 hoogstammige bomen verbieden;
dat ze in samenspraak met de buurtbewoners een realistische en
duurzame oplossing vinden om deze opmerkelijke groene ruimte te
behouden en te valoriseren.

Le Patrimoine, c’est Notre Histoire !
www.notrehistoire.be
Praktisch :
Het openbaar onderzoek vindt plaats van 02 februari tot 10 maart 2021.De overlegcommissie zal
plaatsvinden op 30 maart 2021.
Opmerkingen zenden naar : commissiondeconcertation@forest.brussels
Het dossier kan online worden geraadpleegd: https://urbanisme.irisnet.be/permis
WijkComité Meunier - Vorst

Contact : quartiermeunier@gmail.com - http://www.notrehistoire.be
Facebook : Constantin Meunier - Groupe Facebook : Forest – Quartier Meunier –Notre Histoire
Twitter : ClassementOui - Instagram : quartier.meunier

