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Baron van Ertbornstraat 1, Aartselaar
Definitief beheersplan/goedkeuring

Geachte heer
Geachte mevrouw
Het agentschap Onroerend Erfgoed ontving op 23/11/2017 de definitieve versie van een beheersplan voor
het onroerend erfgoed in rubriek vermeld
Uw beheersplan wordt goedgekeurd met toepassing van artikel 816,§2 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014 omdat het voldoet aan de regelgeving ter zake.
Voor de werken vrijgesteld van melding of toelating, wordt verwezen naar tabel 4 van het beheersplan.
De volgende onroerende goederen worden erkend als ZEN-erfgoed' gloriettes, ijskelder, hoektorens en 12
kenmerkende bomen (cfr. kaart 19 van het beheersplan)
Voor de lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor een toelating nodig is, wordt verwezen naar
bijlage 12 van het beheersplan
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Indien u het niet eens bent met de (gedeeltelijke) afkeuring van de status van ZEN kunt u tegen deze
beslissing een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister. Deze procedure staat vermeld
in artikel 8.1.10 van het Onroerenderfgoedbesluit.
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 versturen eerstdaags de vraag naar de ontwerper om het beheersplan te mogen ontsluiten voor het
publiek via onze website www.onroerenderfgoed.be.
Wii wensen u alle succes met de realisatie van de doelstellingen van dit beheersplan en danken u voor uw

bonja vanoiaere
Administrateur-generaal
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