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Definitief beheersplan/goedkeuring

OnderwerpGeachte heer
Geachte mevrouw

Het agentschap Onroerend Erfgoed ontving op 21 november 2018 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 werken met aanduiding 'vrijstelling van toelating’ in de lijst der werken in hoofdstuk 6 worden
vrijgesteld van melding of toelating
De volgende goederen worden beschouwd als cultuurgoederen en kunnen in aanmerking komen voor een
erfgoedpremie’
De inboedel van de oude apotheek, beschreven in de bijlage bij het beschermingsbesluit
-

De twee neogotische heiligenbeelden van Jezus en Maria in de neogotische kapel

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor een toelating nodig is’
De bomen en struiken opgesomd in bijlage 6
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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
inzet voor hêt-erfgoed.

lyiet vriendelijke grieten

Sonja Vanblaere
Ad m i nistrateu r-generaal
cc. IOED DE MERODE - Diestsebaan 28, 2230 Herselt
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