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WORA-ADVIES 2022-13 over principebeslissing erkenning onroerend erfgoedgemeente
Aard van het advies

X Gunstig

n Gunstig onder voorwaarden
n Ongunstig

n onthouding

Soort advies

n Verplicht
n Spontaan

X Op vraag van Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Reglement, wet of decreet op basis waarvan advies werd verleend
De Stedelijke Woonraad is een door de Gemeenteraad van 20/1Oh997 ingerichte lokale adviesraad
Hij kan advies verlenen op vraag van het stadsbestuur en spontaan advies verlenen op eigen
initiatief.
Hier verleent de adviesraad een advies op vroag van het stodsbestuur.

Aanleiding/Omkadering (situering/achtergrondinformatie)
ln februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De

Visienota vertrekt van het standpunt dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde
verantwoordelijkheid is van het Vlaamse en lokale bestuursniveau.
Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten (OEG) - kr'rjgen meer
verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid, complementair aan het
Vlaams beleid, te ontwikkelen. Deze gemeenten nemen ook welbepaalde bevoegdheden en taken
over van Vlaanderen en kunnen daarvoor een financiële ondersteuning krijgen. Deze financiële
ondersteuning komt voor Gent (kunststad) neer op 90.000 euro/jaar.
Met een erkenning als onroerend erfgoedgemeente en de bevoegdheden die daaraan gekoppeld
zijn, zet de Stad Gent zich binnen het erfgoedlandschap duidelijk op de kaart.
De Stad Gent wenst een aanvraag in te dienen om erkend te worden als
Onroerenderfgoedgemeente en vraagt hierover advies aan de Stedelijke Woonraad.
De stedelijke beleidsvisie rond erfgoed is in voorbereiding en zal ruim afgetoetst worden bij diverse
betrokkenen en wordt in de eerste helft van 2023,voor advies aan de Cultuurraad, de GECORO en de
Stedelijke Woonraad voorgelegd.

Advies en motivering van het advies
De Stedelijke Woonraad formuleert een positief advies over de aanvraag van erkenning als

onroerend erfgoedgemeente bij Vlaanderen.

De Woonraad vraagt uitdrukkelijk om advies te kunnen geven bij de opmaak van de beleidsnota die

opgemaakt wordt met de beleidsvisie van Stad Gent op onroerend erfgoed.



Hoe kwam dit advies tot stand? Wie werd betrokken bij het advies?
De directeur van Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg lichtte de context en de voorgestelde
wijzigingen toe tijdens de plenaire WORA-vergadering van L3lLO|2O22.

De adviesraad is vertrouwd met de Beleidsnota Wonen

Hoogachtend

Du Bois

Voorzitter Stedelijke Woonraad


