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De toekomst van de Dewin-site in Vorst:
Eindelijk wat bemoedigend nieuws, en een beslissing over de
klassering van de tuin verwacht in januari
In juli heeft het Comité van de Wijk Meunier vzw bij URBAN een aanvraag ingediend
om de klassering uit te breiden tot de hele tuin. Op 10 november bracht de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) een gunstig
advies uit over dit verzoek en sprak zij de wens uit "dat de regering de tuin in zijn
geheel zou beschermen, in overeenstemming met het gebied dat de KCML reeds in
2014 had voorgesteld voor klassering met het oog op een coherente bescherming
van het gehele eigendom, met inbegrip van de villa en de gehele tuin ervan. De
nieuwe informatie bij het verzoek van het Comité Meunier bevestigt en motiveert dat
de hele tuin verdient te worden geklasseerd en dat ze van duidelijk belang is voor het
erfgoed".1
In de hoop dat de regering het advies van haar deskundigen zal opvolgen, wilden het
Comité en de buurtbewoners vooruitgaan door een vernieuwend project voor te
stellen dat de hele Dewin-site niet alleen in stand zou houden, maar ook zou
opwaarderen en herbestemmen, door er een collectieve bestemming aan te geven.
Dit complex, dat van openbaar nut is, zou een aantrekkelijk en open cultureel
centrum kunnen worden, gericht op de promotie van het Brusselse erfgoed, zowel op
architecturaal als op ecologisch vlak.2 Voorbeelden van de aankoop en renovatie van
particuliere herenhuizen door de overheid, zoals het Hôtel Autrique in Schaarbeek,
en het Maison Horta en het Hôtel Hannon in Sint-Gillis, hebben aangetoond hoezeer
dit heeft bijgedragen tot zowel de aantrekkelijkheid van de stad als de sociale
cohesie ervan. Op de onlangs door Leefmilieu Brussel gepubliceerde kaarten lijkt de
Dewin-site bovendien te liggen in een zone met een gebrek aan openbaar
toegankelijke groene ruimten.
Het is in deze context dat de vertegenwoordigers van het Comité Meunier deze week
door de Staatssecretaris Pascal Smet werden ontvangen om hun gedachten te delen
en de mogelijkheden van overheidsingrijpen te bespreken.
Op maandag 6 december heeft parlementslid Céline Frémault in de Commissie voor
de Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement de Staatssecretaris over
deze verschillende perspectieven ondervraagd,3 daarin gesteund door haar collega's
Viviane Teitelbaum, Isabelle Pauthier, Soetkin Hoessen, Marie Nagy, en Véronique
Jamoulle. De meerderheid en de oppositie herhaalden dat zij unaniem voorstander
waren van de klassering van het gehele complex en de openstelling ervan voor het
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https://crms.brussels/sites/default/files/avis/681/FRT20123_681_PROT_Meyerbeer_35_jardinDanckaert.pdf
Projectnota beschikbaar op verzoek (fr/nl) : quartiermeunier@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2wvf2lbUjcU

publiek, waarbij zij erop wezen dat de regio de mogelijkheid heeft om deze
uitzonderlijke site een uitstraling te geven op het vlak van erfgoed, toerisme, milieu
en sociale aspecten. Zij wensten tevens de aandacht te vestigen op de huidige staat
van verval van de op de monumentenlijst geplaatste villa en de tuin.
Met de hernieuwde aanmoediging en steun van de parlementsleden hoopt het
Comité ten zeerste dat de staatssecretaris de regering zal voorstellen de
klasseringsprocedure in gang te zetten, waarmee hij zijn eigen woorden in praktijk
zou kunnen brengen: "... in een stad moet het verleden worden bewaard en
gevaloriseerd om aan de toekomst te kunnen bouwen". In dit geval hoopt het Comité
dat de regering de juiste beslissing zal nemen, in overeenstemming met haar
algemene beleidsverklaring inzake de bescherming van het erfgoed en het milieu.
Pascal Smet, die naar de voorstellen van het Comité geluisterd heeft zonder een
standpunt in te nemen, kondigde aan dat het besluit van de regering over de
procedure van de klassering midden januari bekend zou zijn.

Le Patrimoine, c’est Notre Histoire !
www.notrehistoire.be

NotreHistoire est une campagne de mobilisation citoyenne lancée par le Comité du Quartier Meunier Asbl en soutien à la proposition de la CRMS
de classer une Villa art déco de Jean-Baptiste Dewin et l’entièreté de son jardin, située rue Meyerbeer 29-33 à Forest. En juillet 2016, le
Gouvernement a classé la Villa Dewin pour totalité et une partie seulement du jardin le 7 juillet 2016. Depuis lors, un promoteur immobilier a
reparcellisé le terrain pour bâtir dans la partie du jardin non classé. Le Comité continue à se mobiliser pour la préservation de cet ensemble.

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

