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Kerk, Poortgebouw, Burchtstraat, Begijnhof 12 en 13
OCMW Herentals
tav. Carine Ennekens
Begijnenstraat te Herentals
Definitief beheersplan/goedkeuring

Geachte heer
Geachte mevrouw
Het agentschap Onroerend Erfgoed ontving op 03/07/2017 de definitieve versie van een beheersplan voor
het onroerend erfgoed in rubriek vermeld
Uw beheersplan wordt goedgekeurd met toepassing van artikel 8.1.6,§2 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014 omdat het voldoet aan de regelgeving ter zake.
De volgende onroerende goederen worden erkend als ZEN-erfgoed.
Hekwerk kerk
Lourdesgrot
Waterpomp
Mariakapelletje
Pedestallen uit 1716
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De volgende goederen worden beschouwd als cultuurgoederen en kunnen in aanmerking komen voor een
erfgoedpremie:
De beelden, schilderijen, wastafels, kroonluchters, sokkels en kandelaars, onder punt 080602,
zoals beschreven op pp. 465-472
Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor een toelating nodig is:
Maatregel 28: correcte snoei en onderhoud monumentale taxushagen
Maatregel 32: fruitsnoei en jaarlijkse controle van de fruitbomen
De volgende voorwaarden gelden voor de uitvoering en de opvolging van het beheersplan:
De betoelaagbaarheid van het archeologisch onderzoek zoals vermeld in 08.04 Maatregel 1
‘Behoud archeologisch erfgoed’ dient telkens afgetoetst te worden aan de regelgeving
U kan nu een schriftelijke aanvraag indienen voor de uitbetaling van de onderzoekspremie op bovenstaand
adres. Vergeet niet de nodige betalingsbewijzen toe te voegen die aantonen dat de diensten die in
aanmerking komen voor de premie, betaald zijn.
Het goedgekeurde beheersplan heeft een geldigheidsduur van 20 jaar. Het beheersplan kan aangepast
worden indien dit wenselijk is voor een optimaler beheer van de erfgoedwaarden. Overeenkomstig de
bepalingen in dit beheersplan kunnen voortaan premies worden gevraagd voor het uitvoeren van werken.
Wij raden u aan hiertoe contact op te nemen met de erfgoedconsulent vermeld in de contactgegevens.
Wij wensen u alle succes met de realisatie van de doelstellingen van dit beheersplan en danken u voor uw
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