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Goedkeuring beheersplan voor Sint-Antoniuskapel
Adres:

Otterstraat 126 te 2300 Turnhout

Geachte heer
Geachte mevrouw
Uw beheersplan voor Sint-Antoniuskapel is goedgekeurd. Uw plan is geldig vanaf de datum van ondertekening van
de goedkeuring, en dit voor de komende 24 jaar. U kunt het plan binnenkort raadplegen op
https://plannen.onroerenderfgoed.be/.
Met de goedkeuring van het beheersplan aanvaarden wij de lijst van cultuurgoederen zoals in de bijlage bij het
beheersplan is opgenomen, met uitzondering van de twee losse zuiltjes (A2). Ook gaan wij akkoord met de lijst van
werken waarvoor geen toelating moet gevraagd worden.
Wat kunt u nog doen?
-

-

U kunt de betaling van uw onderzoekspremie aanvragen bij Onroerend Erfgoed, Anna Bijnsgebouw, Lange
Kievitstraat 111-113 bus 53, 2018 Antwerpen met het formulier dat u kunt vinden op
www.onroerenderfgoed.be/formulieren. Voegt u tegelijk de betalingsbewijzen toe die voor deze premie in
aanmerking komen?
U kunt premies aanvragen voor het uitvoeren van werken aan het erfgoed binnen uw beheersplan. Hiertoe
neemt u contact met uw erfgoedconsulent vermeld in de contactgegevens bovenaan deze brief.
Indien u het niet eens bent met de (gedeeltelijke) afkeuring van de lijst van cultuurgoederen kunt u tegen
deze beslissing beroep instellen bij de minister van Onroerend Erfgoed. De te volgen procedure kunt u
nalezen in artikel 8.1.10 van het Onroerenderfgoedbesluit.
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U kunt uw plan aanpassen als dit nodig is voor een beter beheer van het erfgoed. Dit kan op uw initiatief,
maar wij kunnen er ook om vragen. Hiertoe volgt u dezelfde procedure als die voor de opmaak en
goedkeuring van een nieuw beheersplan.

Onze opvolging van uw plan
Wij volgen de uitvoering van uw plan op. Hiertoe moet u een onderhoudslogboek bijhouden van alle maatregelen
die u voor het goede beheer van uw erfgoed nam. Elke zes jaar dient u ons dit logboek te bezorgen. Dit
onderhoudslogboek geeft u mogelijk ook recht op 10% extra premie bij aanvraag van een erfgoedpremie. Meer
informatie hierover leest u op www.onroerenderfgoed.be.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw erfgoedconsulent. De contactgegevens vindt u bovenaan deze
brief.
Ik wens u succes met de realisatie van uw beheersplan en dank u voor uw inzet voor het erfgoed.
Met vriendelijke groeten
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