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Inleiding en dankwoord
Beste lezer,
2013 was een uitzonderlijk jaar voor Zolad+, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2012 stonden op de eerste januari van 2013 vier nieuwe beleidsploegen klaar om aan de slag
te gaan. Door de vernieuwingen binnen de schepencolleges van de deelnemende
gemeenten veranderde ook de samenstelling van de raad van bestuur van Zolad+ grondig.
Enkele nieuwe gezichten vervoegden de vergadering en enkele oude bekenden moesten tot
onze grote spijt afscheid nemen van onze werking. Maar intussen, na een jaar inlooptijd, is
het ijs gebroken en heeft iedereen uitgebreid kennisgemaakt met de werking van Zolad+.
Ook voor de medewerkers van Zolad+, Tim en Veerle, was het een druk jaar. Verschillende
grote projecten moesten afgelopen jaar worden afgerond, zo waren er ondermeer de
archeologische opgravingen aan de Spelver in Bilzen, de ontdekking van het massagraf in
Lafelt en de Gallo-Romeinse site in Voeren. Er werden verschillende interessante vondsten
gedaan die een heel nieuw licht laten schijnen op het verleden van onze streek. Op vlak van
bouwkundig erfgoed zien we projecten als het onderhoud van kapellen en kruisen, de
herbestemming van verschillende vierkantshoeves en vele andere kleinere dossiers.
Dat Zolad+ een meerwaarde is voor de werking van de respectievelijke gemeentebesturen
staat buiten kijf. Door hun inzet en werk op vlak van erfgoed kunnen we de blanco pagina’s
in onze geschiedenis invullen en zorgen dat het verleden zichtbaar blijft in onze dorpen en
steden. In het verleden werd te vaak de fout gemaakt om eeuwenoude gebouwen te slopen
voor moderne nieuwbouwprojecten. Hierdoor zijn een groot aantal aan waardevolle
gebouwen verdwenen uit ons straatbeeld. Gelukkig hebben we vandaag een verstandiger
beleid op vlak van erfgoed, en kiezen we vandaag voluit voor het behouden, ontsluiten,
renoveren en nieuwe toekomst geven aan waardevolle panden.
Een belangrijke derde taak van Zolad+, die we niet mogen vergeten, is het informeren en
communiceren. Het is cruciaal dat de mensen in onze streek hun verleden kennen. Mensen
zijn niet langer vastgeroest in hun dorp en gaan sneller en makkelijker verhuizen naar een
andere streek of dorp. Hierdoor gaat er een belangrijk stuk aan sociale binding verloren in de
dorpsgemeenschap. Door de nieuwe inwoners te informeren over de streek waar ze in
wonen en de dorpen een collectief verhaal te geven, kunnen we het gemeenschapsgevoel in
de dorpen terug wat aanwakkeren. Want geloof het of niet, deze uithoek van Vlaanderen
heeft een grootse en zeer interessante geschiedenis, een verhaal dat het zeker waard is om
verder te vertellen aan de volgende generaties.
Ik wens u tot slot veel leesplezier
Guy Swennen
Voorzitter Raad van bestuur Zolad+
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Leeswijzer
Het voorliggende jaarverslag is zoals de voorgaande jaren opgebouwd uit vier delen. De eerste twee
delen beschrijven de werking van Zolad+ volgens de resultaatsverbintenis én aan de hand van de
dossiers die in 2013 lopende waren of werden opgestart.

Deel Ia: De gemeenschappelijke Zolad+-werking
De resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid is opgebouwd uit drie onderdelen. Dit deel
beschrijft het generieke takenpakket zoals deze verwoord is in de resultaatsverbintenis. Het
generieke takenpakket verzamelt een aantal taken die voor de twee disciplines, archeologie en
bouwkundig erfgoed, gemeenschappelijk zijn.
Deel Ib: De werking van de specifieke onderdelen van Zolad+
De twee volgende onderdelen van de resultaatsverbintenis beschrijven de specifieke taken van de
twee erfgoedconsulenten. De invulling van deze taken en de concrete resultaten worden hier
beschreven
Deel II: Onroerenderfgoeddossiers lopende of opgestart in 2013
In Deel II van het jaarverslag worden, per gemeente, alle dossiers uit 2013, hun dossierverloop en
hun eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van het mogelijke worden zij chronologisch
geordend.
Deel III: Eindbalans 2013 & begroting 2014 Zolad+
In het laatste deel van het jaarverslag bevinden zich de door boekhouder Robin Vandevelde
opgestelde documenten voor de financiële doorlichting van Zolad+. Zolad+ ontvangt namelijk
werkingsgelden van de Vlaamse Overheid en deze werkingsgelden dienen goed besteed te worden.
Dit gedeelte is echter niet openbaar en wordt dus weggelaten uit de publieke versie en de bundeling.
Ten slotte wordt dit jaarverslag aangevuld met diverse beleidsdocumenten, verslagen,
eindconclusies, enz.. Dit ten behoeve van de geïnteresseerde lezer die nog iets meer wil weten.
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Deel Ia
De gemeenschappelijke werking van Zolad+
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Generiek takenpakket Zolad+

Het generieke takenpakket van Zolad+ behelst enkele gemeenschappelijke taken voor de
beide erfgoedconsulenten.

Beheer en beleid

Zolad+ maakt een meerjarenbeleidsplan op en een beheerplan voor het lopende jaar, dat
past binnen het beleidsplan. Het beheerplan wordt getoetst aan het meerjarenbeleidsplan
in het jaarverslag.
Zie bijlage 1 voor de afsprakennota 2014.
Zolad+ neemt initiatieven tot uitbreiding van zijn werkingsgebied, voor zover de
draagkracht van de IOED en de logische samenhang van het gebied dat toelaten.
Er werden contacten gelegd met Hoeselt, Eijsden-Margraten en Tongeren, telkens zonder
resultaat.
Zolad+ stemt de cultuurbeleidsplannen en het beleidsplan van de erfgoedcel af met het
onroerend erfgoedbeleid.
Zolad+ maakt deel uit van de planningsgroep voor de opmaak van het beleidsplan 2015-2020
voor Erfgoed Haspengouw. In 2013 vonden vier vergaderingen plaats. In het
cultuurbeleidsplan van de gemeente Lanaken is rekening gehouden met onroerend erfgoed.
Zolad+ bewaakt de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals
milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, toeristische
plannen,…
Zolad+ gaf input voor de opmaak van de nieuwe beheers- en beleidscyclus van de
gemeenten.

Andere initiatieven buiten de resultaatsverbintenis
Zolad+ en landschappen
In het kader van de visie dat Zolad+ tegen het einde van lopende cyclus kon uitgroeien tot
een volwaardige IOED werd gepolst of het agentschap Onroerend Erfgoed een dergelijk
groeiscenario zou ondersteunen. Dit overleg vond plaats op 25/3/2013. Tijdens dit overleg
werden geen noemenswaardige tegenkantingen genoteerd ook al zou dit intern nog
besproken worden na een formele aanvraag van Zolad+.
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Eind april deed Zolad+ het formele voorstel (zie bijlage 2). Dit voorstel werd intern
besproken en kreeg aanvankelijk, middels een schrijven dd. 4 juni 2013 met kenmerk 41503,
groen licht. Zolad+ moest contact opnemen met het agentschap om de formele kant te
regelen. Zo ver kwam het echter nooit: begin augustus ontving Zolad+ een tweede schrijven
van het agentschap (zonder kenmerk) dat terugkwam op de eerdere beslissing. Argumenten
hiervoor waren het gebrek aan middelen en het op stapel staande decreet.
Opstellen van nota’s en beleidsdocumenten kaderend binnen de argumentatie voor het
voortbestaan en legitimering van de Intergemeentelijke projectvereniging
Nota ‘Analyse werkjaren 2010-2012 tbv kosten’
Nota ‘Taken Zoald+ met voorbeelden’
Document ‘concept protocolovereenkomst’
Document ‘subsidiereglement archeologisch vooronderzoek’
Nota ‘Wat zijn verstoorde zones’
Document ‘Voorstellen publiekswerking Bilzen’
Nota ‘Eenmalige verhoging’
Nota ‘voorstel geofysisch onderzoek Membruggen’
Nota ‘Meerwaarde Zolad+ ikv het nieuwe OE-decreet’
Nota ‘Meerwaarde Zolad+ ikv het nieuwe OE-decreet’ – verkorte versie
Nota ‘Meerwaarde Zolad+ ikv het nieuwe OE-decreet en de implciaties voor de
gemeente’
Nota ‘Zolad+ als volwaardige IOED’
Nota ‘Zolad+ als volwaardige IOED – duidingsnota’
Nota ‘Zolad+ - ambitie en BBC – overlevingsnota’
Nota ‘Overzicht projecten 2010-2013 – kosten’
Nota ‘Evolutie kosten 2010-2013’
Nota ‘Evolutie kosten 2010-2013’ – loonprognose’
Nota ‘Zolad+ naar een opdrachthoudende vereniging?’

Ontsluiting en publieksgerichtheid
Zolad+ staat ervoor in dat de verworven kennis geregistreerd wordt en toegankelijk
gesteld wordt voor derden.
In 2013 werd gewerkt aan het historisch onderzoek en ontsluiten ervan, gekoppeld met het
vroegere archeologische onderzoek, in een publicatie over Jonkholt. De publicatie getiteld
‘Loonse ridders of Spaanse soldaten. Archeologisch-historische studie van de site van
Jonkholt, 1364-2013’ staat gepland voor het voorjaar van 2014.
Een groot deel van de beschikbare tijd van de erfgoedconsulent archeologie ging op aan het
project Navagne. Het project zal begin 2014 uitmonden in een haalbaarheidsstudie waarin
archeologisch, geofysisch en historisch onderzoek, 3D-reconstructies, lobbywerk en
grondruilplannen worden gebundeld. De haalbaarheidsstudie onderzoekt met name de drie
scenario’s die in het visiedocument uit 2012 naar voor kwamen.
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Er werd in 2013 geijverd om het vastgelopen dossier rond de kerkmusea weer vlot te
trekken. Zolad+ hoopt met dit dossier te landen in 2014.
Zolad+ probeerde in 2013 in Riemst een project in de steigers te zetten rond WOII en
verhalen. Hiervoor wilde Zolad+ vrijwilligers inschakelen om de verhalen te verzamelen in de
dorpsrestaurants en bejaardentehuizen. Het idee werd echter niet opgepikt door de
bevoegde schepen.
Het dossier rond de Neanderthalersite zal ook in 2014 zijn einde kennen. Eind 2013 startten
immers de conservatiewerkzaamheden. Deze zullen tegen de zomer van 2014 afgerond zijn.
Het funeraire erfgoed in Riemst wordt geregistreerd in Erfgoedplus, de online
erfgoeddatabank van de provincie Limburg.
Zoals ieder jaar werden correcties en aanvullingen van de Centrale Archeologische Inventaris
en de inventaris bouwkundig erfgoed doorgegeven aan het agentschap OE en
geïmplementeerd bij de actualisatie van december 2013.

Zolad+ blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van onroerend
erfgoedzorg en -onderzoek (deelname aan studiedagen, onderzoek naar
subsidiemogelijkheden,…) en zet die inzichten om in de praktijk.
De erfgoedconsulenten namen in 2013 deel aan diverse studiedagen, lezingen en infovergaderingen:
Themadiscussie
Themadiscussie
Themadiscussie
Themadiscussie

21/01/2012, thema Erfgoedkaarten (A, BE)
16/05/2013, thema stabiliteit (A)
17/10/2013, thema afsprakennota’s (A, BE)
19/09/2013, thema verstoorde zones (A)

Studiedag ‘Kerk zoekt toekomst’ (VVSG)
Studiemiddag religieus erfgoed Schoonbeek (EH)
Erfgoededucatie (Prov. Limburg)
Bezoek mergelgroeve Sibbe
Intergemeentelijke samenwerking (Faro)
Archaeologia Mediaevalis
Erfgoededucatie (Prov. Limburg)
Stadsarcheologie en bijzondere voorwaarden
Lezing Karen Jeneson
Studiedag FVA
Studiedag Open Kerken Sint-Truiden
Opening Sint-Annakapel Sint-Pieters-Voeren
Voorstelling kapellenboek Bilzen
Lezing Chris De Maegd Voeren (EH)
Presentatie Oud-Rekem, Lemaire centrum, Leuven
Studiebezoek Westhoekoverleg

16/01/2013 (BE)
16/02/2013 (BE)
5/02/2013 (A)
19/02/2013 (BE)
5/03/2013 (A)
21/03/2013 (A)
28/03/2013 (A)
4/4/2013 (A)
18/04/2013 (A)
20/04/2013 (A)
16/05/2013 (BE)
25/05/2013 (BE)
31/05/2013 (BE)
19/06/2013 (BE)
28/06/2013 (A)
20/08/2013
13
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Landschapscontactdag Melsele
Erfgoededucatie (Prov. Limburg)
Toelichting oe decreet – verstoorde zones
Erfgoedjaarmarkt Erfgoed Haspengouw
Erfgoededucatie (Prov. Limburg)
Erfgoededucatie (Prov. Limburg)
Studiedag Erfgoed en plattelandsbeleid (Landelijke Gilden)
Erfgoededucatie (Prov. Limburg)
Debat Erfgoed en architectuur (Herita)

4/10/2013 (BE)
10/10/2013 (A)
11/10/2013 (A)
20/10/2013
24/10/2013 (A)
5/11/2013 (A)
27/11/2013 (BE)
27/11/2013 (A)
12/12/2013 (BE)

Zolad+ heeft dit jaar de eerste initiatieven genomen i.k.v. communicatie rond het Onroerend
Erfgoeddecreet. Zo werd een presentatie over het decreet geven aan de betrokken
gemeentelijke ambtenaren en schepenen en werden enkele toelichtingsnota’s geschreven.
Dit traject zal de komende jaren uiteraard verder gezet worden.

Zolad+ fungeert als aanspreekpunt voor de regio en zorgt voor afstemming tussen de
verschillende partners in de regio.
Zolad+ fungeert als aanspreekpunt voor de regio via de loketfunctie. Deze werking bleef
ongewijzigd t.o.v. de vorige jaren.
Zolad+ zorgde verder voor afstemming in de volgende concrete dossiers:
a.
Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater, vervolg 2013 (A)
b.
Dossier leemontginning Lafelt, vervolg 2013 (A)
c.
(Beschermings)dossier De schans van Navagne (A)
d.
Studieopdrachten Herderen, Riemst en Lafelt (A)
e.
Externe dossiers (o.a. Agentschap OE): School Herderen, Infrax, Hoeneveld
f.
onderhoud mergelschuur Kanne (BE)
g.
instandhouding hoeve mergelstraat Zussen (BE)
h.
restauratie en onderhoud hoeve Lindeboom Herderen (BE)
i.
dossier Bilzermolen (BE)
j.
dossier Motmolen (A)
k.
herbestemming hoeve Pauly Zussen (BE)
l.
onderhoud kapellen Voeren (BE)
We verwijzen naar deel II voor meer specificaties per dossier.
In 2013 werd ook gestart met een overkoepelend overleg tussen Stebo, het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren, Erfgoed Haspengouw en het Provinciaal Centrum
Cultureel Erfgoed. in oorsprong diende dit overleg om de communicatie over het nieuwe
onroerenderfgoeddecreet regionaal en overkoepelend te laten verlopen. Er werd eveneens
afgesproken om een gezamenlijk project uit te werken. Dit zal in 2014 verder vorm krijgen.
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Zolad+ neemt initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak, en
sensibiliseert zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen zoals bouwheren,
promotoren en architecten. Indien deze initiatieven betrekking hebben op
beschermingsdossiers, neemt de IOED voorafgaand aan elke communicatie contact op met
het Onroerend Erfgoed.
Lezingen/presentaties
De erfgoedconsulenten gaven in 2013 enkele lezingen voor het brede publiek en specifieke
doelgroepen.
5 maart 2013
21 maart 2013
27 maart 2013
12 april 2013
18 mei 2013
30 mei 2013
14 juni 2013
19 september 2013
Pers
22 januari 2013
23 januari 2013
4 februari 2013
6 februari 2013
7 februari 2013
8 februari 2013
11 februari 2013
12 februari 2013
26 februari 2013
7 maart 2013
1 april 2013
11 maart 2013
1 augustus 2013
5 augustus 2013
10 augustus 2013
12 augustus 2013
29 augustus 2013
3 september 2013
4 september 2013
13 september 2013
2 oktober 2013
4 oktober 2013

lezing jaaroverzicht, Lanaken (A, BE)
lezing Archaeologia Mediaevalis Romboutstraat(A)
lezing jaaroverzicht, Riemst (A, BE)
Lezing Jonkholt, Venlo (A)
Lezing Gouwdag Heemkunde Limburg (BE)
lezing BNA Metaaldetectie (A)
Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet (A, BE)
Toelichting Historische erosie (A)

Persbericht Romboutstraat
‘Bootvormige boerderij dateert uit middeleeuwen’ (HBVL)
‘Resten eerste landbouwers opgegraven in Demerdal’ (HLN)
Persbericht Lafelt
Interview massagraf Lafelt (TVL)
‘Acht dode jongens in massagraf’ (HBVL)
‘Massagraf Slag van Lafelt ontdekt’ (HLN)
‘7.000 jaar oude keramiek gevonden in Tongersestraat’ (HBVL)
‘Menselijke resten van de Slag van Lafelt’ (NB)
‘Vos hekelt dure archeologie’ (HBVL)
‘Onenigheid over Riemstse ondergrond’ (NB)
‘Belang van Slag van Lafelt wordt onderschat' (DS)
interview Slag van Lafelt (Studio TVL)
‘Lafelt gaat Waterloo achterna’ (HBVL)
Persbericht Lafelt, Hollandse aftocht
interview Slag van Lafelt (L1-radio/TV)
Persbericht Hoenveld
‘Bierpotten en Romeinse munten onder bouwkavels’ (HBVL)
‘Vandalen op rooftocht in Gallo-Romeinse site’ (HBVL)
‘Vandalen verstoren archeologische site’ (HLN)
‘Neanderthalers uit het slop’ (HBVL)
Persbericht Spelver
‘Bokrijk in de ijzertijd’ (HBVL)
‘Archeologen vinden sporen van ijzertijd op De Spelver 2’ (HLN)
‘Geen koper voor gestut Paenhuis’ (HBVL)
Persbericht School Herderen
Archeologie (HBVL)
15
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7 oktober 2013
Open werven
1 augustus 2013
8 september 2013
9 oktober 2013
September tot oktober
Brochure Spelver

‘Archeologen ontdekken 10.000 jaar oude vuursteen’ (HBVL)

Openwerfdag Voeren, Hoeneveld
OMD, Voeren, Hoeneveld
OMD, Bilzen, Spelver
Openwerfdag Bilzen, Spelver
werfbezoeken op spelver door ca. 650 leerlingen

andere
Om binnen de organisatie van Zolad + een meer inhoudelijke discussie te kunnen voeren
werd door de raad van bestuur het initiatief genomen om een advieswerkgroep in het leven
te roepen. Deze raad is statutair verankerd en kan voorstellen doen ter verbetering van de
werking van Zolad+. Om de bereidwilligheid van de diverse actoren te toetsen werd op
11/12/2013 een brainstormsessie georganiseerd. Hieraan namen een 20-tal vrijwilligers en
beleidsactoren deel. De resultaten ervan zullen in de loop van 2014 gebruikt worden om de
werkgroep verscheidene malen bij elkaar te roepen.
Zolad+ heeft aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen. Ontwikkelen en
ondersteunen van lokale betrokkenheid.
Trage wegen
Aan dit dossier werd door Zolad+ in 2013 geen tijd besteed.
Open Kerken
Via de ondersteuning van Stichting Open Kerken en Dag van de Open kerken worden de
kerkfabrieken aangesproken hun rijke patrimonium in de kijker te zetten. In 2013 werd de
nadruk gelegd op Voeren.
Inventarisatie funerair erfgoed
Een 20-tal vrijwilligers meldden zich aan om mee te werken aan dit project. Het project werd
in 2013 opgestart (>>).
Inventarisatie bouwkundig erfgoed
Voor de aanvulling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen wordt nauw
samengewerkt met heemkring Bilisium. Elza Vandenabeele leverde informatie aan over het
industriële erfgoed in Voeren.
Zolad+ legde contact en wisselde informatie uit met de Vereniging Kruisen en Kapellen ’sGravenvoeren en Vriendenkring Oorlogsdocumentatie Groot-Lanaken.
Zolad+ ondersteunt Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten (bvb.
rond lopende beschermingen, beheerswerken).
Open Monumentendag
Zoals de voorbije jaren organiseerde Zolad+ een brainstorm met de OMDverantwoordelijken van de vier gemeenten, stelde Zolad+ een gemeenschappelijke
16
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programmabrochure samen en hielp ze waar nodig bij de uitwerking van activiteiten (zie
bijlage 3). Vermeldenswaard is de tentoonstelling over de Slag van Lafelt (1747) die
plaatshad in de beschermde hoeve Coenegrachts in Lafelt. In totaal kreeg Riemst ca. 400
bezoekers, Voeren ca. 300, Bilzen ca. 250 en Lanaken ca. 300.
Open Kerken
Zolad+ coördineerde de organisatie van Dag van de Open Kerken in Voeren, waaraan twee
kerken deelnamen. Voor beide deelnemende kerken werd een infofiche gemaakt.
Zolad+ ontwikkelt eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bvb. eigen
premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen,...).
Premiereglement archeologie
Zeven bouwheren dienden bij Zolad+ een aanvraag in voor de terugbetaling van de kosten.
Premiereglement bouwkundig erfgoed
In 2013 werden zeven aanvragen ingediend en goedgekeurd na advies van Zolad+.
Project onderhoud kapellen Riemst
In 2013 werd een selectie van prioritair aan te pakken kapellen gemaakt en werden de
eerste onderhoudswerken uitgevoerd door het Regionaal Landschap.
Zolad+ volgt projecten op die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die
gericht zijn op de ontsluiting van onroerend erfgoed.
Leader+-project: “Een landschap van kerkdorpmusea”
Het project kan weer opgestart worden in 2014.
Leader+-project: “Duurzaam behoud van het Haspengouws landschap” (Jonkholt)
‘Verborgen moois’ in Jonkholt en Millen (bron: Regionaal Landschap)
In 2013 werd nog een vergadering georganiseerd en werden diverse subsidies aangevraagd
en verkregen. Eind december draaide de stad Bilzen de geldkraan dicht.
Schans van Navagne
Zie deel II.
Neanderthalersite Veldwezelt
Zie deel II.
Fietsroutes Open Kerken
Stichting Open Kerken maakte drie fietsroutes langs het religieuze erfgoed in de regio rond
Alden Biesen. Zolad+ werkte hier inhoudelijk aan mee.
Loonse steden
In opdracht van de stad Borgloon en met steun van LSM wordt een masterplan opgemaakt
voor de 10 Loonse steden, met als doel de herkenbaarheid van het graafschap Loon als
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betekenisvolle voorloper van de provincie Limburg te maximaliseren. Zolad+ volgt samen
met de diensten RO en Cultuur dit project mee op voor de stad Bilzen.

Deontologie en gedragscode
In geval van vaststellingen van inbreuken op de wetgeving inzake onroerend erfgoed
neemt Zolad+ onverwijld contact op met de gemeente en met Onroerend Erfgoed.
In voorkomend geval (i.c. bij enkele grotere bouwdossiers) werd de erfgoedconsulent
archeologie op de hoogte gebracht en werd het dossier alsnog ter advies aan het agentschap
overgemaakt. Het ging niet over inbreuken s. s., maar eerder over verschillende
interpretaties van de wetgeving.
Arch.
erfgoed

Lanaken

Riemst

Bilzen

Voeren

Algemene uren

102

330

308

224

4.080,00 €

13.200,00 €

12.320,00 €

à 80 €/u
8.160,00 €
uitgekeerde
subsidie
10.700,56 €

26.400,00 €
8.330,40 €

à 40 €/u

Bouwk.
Erfgoed

Lanaken

Riemst

Lezingen/congressen 120

112

8.960,00 €

beleidsnota's

200

113

24.640,00 €

17.920,00 €

educatie

24

13.137,02 €

4.763,20 €

pers/communicatie

42

administratie

172

Bilzen

Voeren

2013
Som N uren

96

408

237

175

3.840,00 €

16.320,00 €

9.480,00 €

7.000,00 €

à 80 €/u
7.680,00 €
uitgekeerde
subsidie
10.700,56 €

32.640,00 €

18.960,00 €

14.000,00 €

8.330,40 €

13.137,02 €

4.763,20 €

Riemst

Bilzen

Voeren

738

545

399

29.520,00 €

21.800,00 €

15.960,00 €

59.040,00 €

43.600,00 €

31.920,00 €

8.330,40 €

13.137,02 €

4.763,20 €

21.189,60 €

8.662,98 €

11.196,80 €

50.709,60 €

30.462,98 €

27.156,80 €

à 40 €/u

Zolad+

Veerle

2013

2013
Som N uren

Tim

Lanaken

23

adviesverlening

12
Ver172 rekend

rvb/administratie

30

overige
subtotaal

27
30

760

317

2013
Som N uren
198
uren à 40
€/u
7.920,00 €
uren à 80
€/u
15.840,00 €
uitgekeerde
subsidie
10.700,56 €
opbrengst à
40 €/u
-2.780,56 €
opbrengst à
80 €/u
5.139,44 €

Tabel 1 – uurbesteding van de beide erfgoedconsulenten en de theoretische kost die hier
tegenover staat
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Organisatie
Zolad+ opereert als een zelfstandige speler en beheert zijn eigen financiële middelen
Zolad+ opereert al sinds de oprichting als een zelfstandige speler en beheert sindsdien ook
zijn eigen financiële middelen. Echter, sinds 2011 kampt Zolad+ met een structureel
financieel probleem: de loonmassa drukt een te zware stempel op het budget van Zolad+ om
genoeg ademruimte te hebben en om eigen initiatieven op te zetten.
In 2013 werd beslist een eenmalige kapitaalinjectie te doen. Men ging er immers van uit,
verkeerdelijk zo blijkt nu, dat het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet hier vanaf 2015 in zou
remediëren. In de ondertussen gepubliceerde uitvoeringsbesluiten is er echter sprake van
een inwerkingtreding van een nieuwe subsidieregeling in 2017. De bestaande diensten
hadden daarentegen verwacht dat er rekening zou gehouden worden met de precaire
financiële situaties van de bestaande intergemeentelijke projectvereniging rond archeologie
of onroerend erfgoed en dat dit zou vertaald worden in het beleid.

Tijdsbesteding buiten de resultaatsverbintenis
Door het aantreden van een aantal nieuwe besturen na de verkiezingen in 2012 werd ook de
raad van bestuur van Zolad+ gewijzigd. Dit bracht ook voor de personeelsleden van Zolad+
enkele consequenties met zich mee, vooral wat de uurbesteding betreft (zie tabel 1). Zo
stonden de personeelsleden zelf in voor het regelen van zaken gerelateerd aan
personeelsadministratie (uitbetalen van de lonen, bestellen van maaltijdcheques,…) en voor
de algehele organisatie van de projectvereniging.
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Deel Ib
De werking van de specifieke onderdelen van Zolad+
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Archeologie

Inventarisatie
Zolad+ werkt aan een overzicht van het gekende archeologische erfgoed in de regio, zowel
met betrekking tot sites als objecten/vondsten.
Zolad+ actualiseert de CAI binnen zijn werkingsgebied.
Met betrekking tot nieuwe vondsten zijn de werknemers van Zolad+ er toe gehouden de
vondstmeldingsplicht zoals bepaald in artikel 8 van het decreet houdende bescherming
van het archeologisch patrimonium na te leven, voor zover zij zelf de vinder zijn, of wijzen
zij de vinder op de decretale plichten daaromtrent.
Op dit moment bevinden er zich in het werkgebied van Zolad+ 1216 gekende archeologische
vindplaatsen: 74 (71 in 2013) in Voeren, 402 (397 in 2013) in Bilzen, 521 (506 in 2013) in
Riemst en 246 (242 in 2013) in Lanaken.
De lijst van objecten en collecties werd voor de eerste maal sinds de oprichting van de
projectvereniging niet bijgewerkt wegens het ontbreken van nieuwe gegevens.
Zolad+ brengt binnen zijn werkingsgebied de huidige en de toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling, en de zones die reeds ontwikkeld zijn en/of waar het bodemarchief reeds
grotendeels verdwenen is, in kaart.
Zolad+ voert niet- vergunningsplichtige prospecties uit, of laat deze uitvoeren, met het oog
op de detectie van nieuwe vindplaatsen. Deze wordt getoetst aan de inventaris van het
lokale erfgoed. Op die manier kunnen risicogebieden (dit zijn de gebieden waar de
ruimtelijke druk hoog is) in kaart gebracht of minstens ingeschat worden.
In 2013 werd geijverd voor de opmaak van beleidskaarten rond onroerend erfgoed. Er
werden echter geen financiële middelen gevonden. Er werd voorgesteld dit op Vlaams
niveau aan te pakken. In 2014 zal hieromtrent een project ism. Stebo, het regionaal
landschap en de erfgoedcel opgezet worden.
Advisering en opvolging
Zolad+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van
Onroerend Erfgoed, of van de deelnemende gemeenten in gevallen waarbij Onroerend
Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft. Zolad+ houdt een register bij van alle uitgebrachte
adviezen. Uit dit register blijkt welke maatregelen getroffen werden om het bodemarchief
te bewaren, in situ of ex situ.
Bijlage 4 bevat het register van alle adviezen.
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In 2013 ontving de intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie 639 adviesaanvragen
waarvan er 374 relevant waren voor archeologie. Van deze 374 adviesaanvragen kregen
slechts 15 dossiers een voorwaardelijk gunstig advies: 4 in Bilzen en Riemst, 6 in Lanaken en
1 in Voeren. In de meeste gevallen werd quasi onmiddellijk een afspraak met de bouwheer
gemaakt. Zes van deze dossiers waren binnen een termijn van enkele maanden opgestart en
afgerond. Vier dossiers zullen in 2014 hun verdere verloop kennen. Van de overige dossiers
is nog geen uitvoeringstermijn gekend. We verwijzen hierbij naar deel II.
Zolad+ bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de
structuurplanning en de stedenbouw.
Zolad+ verwijst hierbij naar de vorige jaarverslagen waaruit blijkt dat Zolad+ dit punt van de
resultaatsverbintenis nog steeds en onverkort nakomt.
Zolad+ geeft advies bij belangrijke/grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere
projecten in uitvoeringsfase en kan voorstellen formuleren voor kwaliteit in openbare
domeinen.
Wij verwijzen voor wat het eerste item aangaat naar het register van adviezen die Zolad+
uitreikte in 2013 (bijlage 4, het item is aangemerkt als ‘preadvies’). Wat het tweede item
betreft is er geen verandering ten opzichte van 2012.
De advisering van dossiers die op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(bijzondere en reguliere procedure) ter advies voorgelegd worden aan Onroerend Erfgoed,
blijft de absolute bevoegdheid van dit agentschap. Zolad+ voorziet de erfgoedconsulent
van Onroerend Erfgoed indien mogelijk van een preadvies.
Ook hier verwijzen we naar bijlage 4 met het register van adviezen.
Zolad+ houdt een register bij van alle verrichte terreinwerkzaamheden. Uit dit register
blijkt welke maatregelen getroffen werden om het bodemarchief te bewaren, in situ of ex
situ.
Bijlage 5 bevat het register van alle verrichte terreinwerkzaamheden.
In geval van dossiers waardop het agentschap Onroerend Erfgoed geen wettelijke
adviesvereiste heeft, en waar Zolad+/ uit eigen initiatief of op vraag van derden advies
geeft, staat Zolad+ in voor de begeleiding van de dossiers, vanaf het moment van het
advies, over de onderhandelingen, het opmaken van bestekken en planning, de uitvoering,
de rapportage en de deponering van de vondsten en het opgravingsarchief.
Zolad+ voldoet aan deze eisen. We verwijzen hierbij opnieuw naar de registers van advies en
terreinwerk in bijlagen 4 en 5.
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Beheer en beleid
Zolad+ staat in voor ondersteuning en advisering van derden. Communicatie van en uitleg
over het bestaande instrumentarium en wetgeving rond onroerend erfgoed.
Zolad+ verwijst hierbij naar de voorgaande jaarverslagen voor wat betreft het huidige
decreet. Er werden ook enkele communicatielijnen geopend in het kader van het op stapel
staande decreet. Hier zal nauw samengewerkt worden met Stebo, het regionaal landschap
en de erfgoedcel. In diverse nota’s bracht Zolad+ ook de respectievelijke schepencolleges op
de hoogte van de impact van het nieuwe decreet op de gemeenten.

Veldwerk en deponering/archivering
Zolad+ en zijn werknemers houden zich als uitvoerders strikt aan de vergunningsplicht
voor het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem of een archeologische
opgraving. Zolad+ heeft hier een voorbeeldfunctie in.
Zolad+ voldoet aan deze eis.
Zolad+ zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van
andere archeologen of instanties.
In totaal werden in 2013 16 archeologische onderzoeken verricht (35 in 2012, 19 in 2013).
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar deel II.
a.

Vergunningsplichtige onderzoeksprojecten
Riemst:
o Iers Kruisstraat
o VV Hedera
o Hoogboschveld
o Poststraat
o Tramstraat

Condor
Studiebureau Archeologie
Raap
Condor
Condor

Bilzen
o Dell-Buisen
o Tongersestraat (kolmont)
o Appelboomgaardstraat
o Tongersestraat
o Spelver

Aron
Haast
Aron
BAAC
Vu-HBS

Lanaken
o groeve Vandersanden
o Sportvelden
o Industrieterreinen

Aron
Studiebureau Archeologie
Studiebureau Archeologie
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Voeren
o Hoeneveld

Aron

b.

Niet-vergunningsplichtige/gemachtigde onderzoeksprojecten
o Bilzen/Tongersestraat (McDonalds) Boren (Condor)
o Bilzen/Tongersestraat (Quick)
Boren (Condor)
o Voeren/Navagne
Magnetometrisch onderzoek (Target)

c.

noodonderzoek
in 2013 werd geen noodonderzoek verricht noch vondsten gemeld

Voor details verwijzen we naar deel II.
De bijzondere voorwaarden gekoppeld aan de vergunningen voor het uitvoeren van
archeologische opgravingen of prospecties met ingreep in de bodem worden bepaald door
Onroerend Erfgoed. Hiervoor kan beroep gedaan worden op of advies gevraagd worden
aan Zolad+, maar de uiteindelijke beslissing berust bij Onroerend Erfgoed.
Zolad+ leverde in 2012 input aan verschillende bijzondere voorwaarden. Het ging concreet
om de volgende dossiers:
dossier Living2morrow, Geerenweg, Lanaken
dossier UBS, Molenweideplein, Lanaken
dossier Probis, Groenplaats, Lanaken
dossier TwinImmo, Europark, Lanaken
dossier Keulen, Tramstraat, Riemst
dossier leemontgining, Riemst
dossier Matexi, Hoeneveld, Voeren
De keuze van de uitvoerder van opgravingen of prospectie met ingreep in de bodem
berust bij de opdrachtgever. Zolad+ beslist zelf in welke gevallen hij zijn diensten aanbiedt
aan de bouwheer, en in welke niet, rekening houdende met de geldende regelgeving en
het gelijkheidsbeginsel.
Hierbij gelden nog steeds de principes zoals aangehaald in het jaarverslag van 2010.
De IOED die het beheer heeft over bodemvondsten, bewaart de mobiele archeologica en
de stalen voor natuurwetenschappelijk onderzoek in zulke omstandigheden dat ze
gevrijwaard worden van verder verval. Bij de (meest) kwetsbare archeologica zal minstens
een eerstelijnsconservatie gebeuren. Zolad+ werkt mee aan een goed depotbeheer,
binnen de budgettaire en praktische mogelijkheden van zijn dienst.
en
Zolad+ streeft er naar archieven en vondsten van opgravingen die door derden worden
uitgevoerd in het werkgebied in geval van aanbieding in depot te nemen en te bewaren op
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dezelfde wijze als hierboven omschreven. Zolad+ gaat over tot een actieve lokalisering en
indien mogelijk tot actieve verwerving van externe ensembles en archieven.
Zolad+ bewaart de vondsten afkomstig van opgravingen in een opslagplaats met beperkte
capaciteit. Wat externe collecties aangaat werden in 2013 geen nieuwe collecties
gelokaliseerd.

Deontologie en gedragscode
Zolad+ onderschrijft de deontologische code van de archeoloog.
Zolad+ onderschrijft de deontologische code.

(Beleids-)initiatieven buiten de huidige resultaatsverbintenis
Samenwerken met hogere overheden en instanties inzake beleid
De bestaande initiatieven bleven doorlopen in 2013.
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Bouwkundig erfgoed

Inventarisatie
Zolad+ vervolledigt de inventarissen bouwkundig erfgoed (actualiseren, aanvullen
ontbrekende items, interieurbeschrijvingen opstellen, fotograferen, aanvullen klein
erfgoed, bouwblok-inventarisatie,…). Dit kan gebeuren in nauw overleg met de overheid
(i.h.b. het Agentschap Onroerend Erfgoed).
In het project rond de aanvulling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen werd de
lijst van beeldbepalende panden in Bilzen-centrum gefinaliseerd. De gemeentelijke lijst zal
gebruikt worden i.f.v. de adviesverlening bij bouwaanvragen. Opnieuw werden vier panden
uit deze lijst voorgedragen voor opname op de Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed.
In Voeren werd de inventaris op initiatief van de gemeente aangevuld met klein industrieel
erfgoed. Zolad+ werkte ook twee aanvraagdossiers uit op vraag van particuliere eigenaars.
Enkele onduidelijkheden m.b.t. beschermde kruisen werden rechtgezet en doorgegeven aan
het agentschap op vraag van de Vereniging Kruisen en Kapellen ’s-Gravenvoeren.
De inventarisatie van het funeraire erfgoed in Riemst ging van start in 2013. Er werden
doorheen het jaar een vijftal infosessies voor de vrijwilligers georganiseerd. Zolad+ kreeg
hierbij ondersteuning van Joeri Mertens van het agentschap Onroerend Erfgoed en Bart
Bosmans van het PCCE.
Advisering en opvolging
Zolad+ bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de
structuurplanning en de stedenbouw. Zolad+ geeft advies bij belangrijke / grotere
ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in uitvoeringsfase, en kan
voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen.
Zolad+ werkt nog steeds conform de afsprakennota rond advisering die in 2010 in
samenspraak met de gemeenten werd opgesteld.
Zolad+ verleende de gemeente advies m.b.t. de afbakening van de Werelderfgoedzone
‘Hoge Kempen’ en de aanduiding van de ankerplaats ‘Steilrand Kempisch plateau’.
Er werd voorbereidend werk geleverd m.b.t. erfgoedlandschappen Plateau van Caestert en
mergelgroeven Zichen-Zussen-Bolder en Val-Meer. De gemeente Riemst voorziet hiervoor
budgetten in de meerjarenplanning voor de komende jaren.
Zolad+ neemt een actieve rol op o.m. inzake advisering van complexere projecten,
specifiek voor het bouwkundig erfgoed (bv. de herbestemming van monumenten). Zolad+
brengt betrokken partijen samen om probleemmonumenten aan te pakken.
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Zolad+ is betrokken bij de lopende complexe restauratie- en herbestemmingsprojecten.
Afhankelijk van de projecten gebeurde overleg met de betrokken partijen, plaatsbezoek
en/of preadvies. Dossiers van verwaarlozing en verval werden verder opgevolgd.
Voor een overzicht van de dossiers, zie deel II.
Nieuw in 2013:
- Hoeve Pauly Zussen
- Paenhuishoeve Riemst
- Rentmeesterswoning Rijkhoven
- Hoeve Kompveld Gellik
Zolad+ volgt vergunde werken aan bouwkundig erfgoed op i.s.m. de bevoegde
administraties.
Zolad+ volgt de vergunde werken aan bouwkundig erfgoed in eigendom van de lokale
besturen mee op via de werfverslagen. In 2012 liepen de volgende werven (zie ook deel II):
2011:
- restauratie kerk Vlijtingen (dak, gevels)
2012:
- restauratie woning Petry Bilzen
- restauratie kerk Sint-Martens-Voeren
2013:
- restauratie de Wandeling Bilzen
In 2013 werden geen particuliere werven opgevolgd.
Zolad+ adviseert werken aan het bouwkundig erfgoed die eigendom zijn van de betrokken
gemeenten. Zolad+ geeft ondersteuning en/of advies bij het opstellen van onderhouds- en
restauratieplanningen voor het gemeentelijk patrimonium.
Zolad+ ondersteunt de gemeenten bij vragen.
Bij het onderhoud van de kapellen en kruisen wordt voorrang gegeven aan het erfgoed op
openbaar domein.
Zolad+ maakte deel uit van de jury voor de aanstelling van een architect voor de restauratie
van de rentmeesterswoning van Alden Biesen die eigendom van de gemeente Bilzen is.
Zolad+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van
Onroerend Erfgoed, of van de deelnemende gemeenten in gevallen waarbij Onroerend
Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft.
Zolad+ adviseerde zoals de voorbije jaren stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t.
bouwkundig erfgoed. Zolad+ kreeg in 2013 83 adviesvragen, dat is iets minder dan in 2012.
Hiervan werden 6 dossiers ongunstig geadviseerd, 12 gunstig onder voorwaarden, de rest
gunstig of zonder opmerkingen.
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Zolad+ houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen en van alle verrichte
terreinwerkzaamheden.
Zie bijlage 6. Aangezien geen werven actief worden opgevolgd, wordt geen register van
uitgebrachte terreinwerkzaamheden bijgehouden. De lopende werven van de lokale
besturen zijn hierboven opgesomd.
Zolad+ adviseert werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. In geval van dossiers
waarop Onroerend Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft, en waar de IOED uit
eigen initiatief of op vraag van derden advies geeft, staat de IOED in voor de opvolging en
begeleiding van de dossiers, van advies tot uitvoering.
We verwijzen hierbij nogmaals naar het register van adviezen (bijlage 6).
De bestaande werking werd verder gezet. Los van/voorafgaand aan de advisering in het
kader van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, deed de erfgoedconsulent
verschillende plaatsbezoeken en gaf informeel dan wel formeel (schriftelijk) preadvies bij
vragen over werken aan niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Bij enkele inventarispanden
die te koop werden aangeboden, verleende Zolad+ kandidaat-kopers informatie over de
erfgoedaspecten.

Beheer en Beleid
Ondersteuning en advisering voor erfgoed van derden. Communicatie van en uitleg over
het bestaande instrumentarium naar derden (diverse premies, provinciale en
gemeentelijke premies, fiscale aftrek, wetgeving RO, monumentenwacht, wetgeving
overheidsopdrachten, ...).
Zolad+ vervult een loketfunctie. Dit blijft zoals de voorbije jaren een van de belangrijke taken
van de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed. Zie ook het vorige punt. Zolad+ krijgt jaarlijks
tientallen vragen over premies, wetgeving, adviesvragen allerhande.
Zolad+ ondersteunt het beheer van de monumenten door gebruik van aanwezige
monumentenploegen, of ontwikkeling van eigen intiatieven hierrond. Deze ploegen
kunnen helpen voor het onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van
monumenten, …
Er zijn geen monumentenploegen werkzaam in het werkgebied van Zolad+. In 2013 werden
op dit vlak geen initiatieven genomen.
Zolad+ moedigt bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig
erfgoed uit het eigen werkingsgebied aan.
In Riemst werd een werkgroep mergel opgericht, bestaande uit gemeentelijke ambtenaren
en het agentschap Onroerend erfgoed, met als doel kennisvergaring over mergel (als
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bouwmateriaal, eigenschappen materiaal, geschiedenis gebruik,…). In 2013 werden de
eerste verkennende gesprekken gevoerd. We hopen in 2014 de basis te kunnen leggen voor
een ‘kennis’databank en studieopdracht over het onderwerp aan de Universiteit Hasselt.
Zolad+ maakt deel uit van de stuurgroep bij de studieoefening van Stebo en UHasselt,
opleiding architectuur, over de herbestemming van grote, onderbenutte gebouwen. In 2013
vond een eerste vergadering plaats. Twee hoeves in Voeren en een kasteel in Bilzen zijn
opgenomen in het project.
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Deel II
Onroerenderfgoeddossiers opgestart of
lopende in 2013

33

Jaarverslag ZOLAD+ 2013

34

Jaarverslag ZOLAD+ 2013

Bilzen
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Archeologie

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Abdijstraat 2/Appelboomgaardstraat te Munsterbilzen
Het archeologisch onderzoek vond plaats in week 16. Het werd zonder noemenswaardig
resultaat afgerond
2. Jonkholtdreef te Schoonbeek
In het voorbije jaar werd voornamelijk gewerkt aan
het historisch onderzoek (in samenwerking met de
VZW Limburgse Studies) en aan de redactie van het
publieksboek (in samenwerking met diezelfde VZW
en Werner Wouters). In de kredieten voor 2014
werd 2500 € ingeschreven voor het bekostigen van
een
schoollesmap.
Bijkomend
(kleinschalig)
archeologisch onderzoek werd niet weerhouden. In
2014 verschijnen beide publicaties.
3. Kolmont, Tongersestraat te Bilzen
Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd
in week 5 door HAAST bvba uit Bree. Slechte
Afb. 1 – Jonkholt op het DHm © AGIV
weersomstandigheden zorgden er voor dat het
onderzoek gehinderd werd. Niettemin werden
diverse sporen uit de ijzertijd (weliswaar aanvankelijk getypologeerd als LBK) aangetroffen.
Hiervoor werd een definitief onderzoek gevorderd. Het definitieve onderzoek werd
uiteindelijk gegund aan BAAC Vlaanderen en
werd uitgevoerd in week 16 en 17. Het is
voorlopig nog steeds wachten op het
conceptrapport.
4. De Commanderie te Bilzen (centrum)
Inhoudelijke
opmerkingen
op
het
conceptrapport zorgden er voor dat de
oplevering van het conceptrapport vertraging
opliep. De goedkeuring van het rapport werd
uiteindelijk gegeven op 11/12/2013. Met name
het hoofdstuk rond het aardewerk werd meer
uitgewerkt.

Afb. 2 – Tongersestraat in Bilzen

5. Wiesveldlaan in Bilzen
Van de bouwheer werd in 2013 niets meer vernomen.
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6. Spelver te Bilzen

Afb. 3 – Huisplattegronden op Spelver

Na het schrijven van het bestek en de hierbij
horende goedkeuringsprocedure bij de Vlaamse
overheid werd het onderzoek in de zomer van
2013 gegund aan VuHBS, een spin-off van
de
Proefsleuvenonderzoek
Vrije Universiteit van Amsterdam. Het
onderzoek ging van start in week 34 en liep door
tot week 44. Het onderzoek leverde niet alleen
nederzettingssporen op uit de vroege ijzertijd,
midden ijzertijd en late ijzertijd, maar
vermoedelijk ook uit de late bronstijd en de
Romeinse periode. In 2014 wordt gestart met de
uitwerking.

Dossiers 2013
7. McDonalds, Tongersestraat te Bilzen
Op basis van een advies (B/2013/1/1/A) en omwille van eerdere vondsten in de buurt
vorderde Zolad+ een archeologisch vooronderzoek. Omdat de bodemomstandigheden niet
geheel duidelijk waren, stelde Zolad+ een beperkt booronderzoek voor. Dit onderzoek werd
uitgevoerd door Condor Archeologie in week 12. Het onderzoek toonde aan dat de locatie
deels in het verleden verstoord was, deels te nat om nederzettingssporen te verwachten.
Omwille van deze redenen werd het advies
bijgestuurd en werd niet langer een prospectie
met ingreep in de bodem geëist.
8. Quick, Tongersestraat te Bilzen
Op basis van een advies (B/2013/2/2/A) en om
bovenstaande feiten te controleren werd ook
hier een gelijkaardig booronderzoek gevraagd.
Het onderzoek ter plaatse bevestigde inderdaad
de feiten. Omwille hiervan werd ook dit advies
bijgestuurd en werd niet langer een prospectie
met ingreep in de bodem geëist.

Afb. 4 – Boren ter hoogte van de
Tongersestraat

9. RUP Tabaert
In een pre-advies in het kader van de opmaak van het RUP Tabaert (B/2013/4/15/A) stelde
Zolad+ dat de locatie bijzondere potentie had voor het aantreffen van archeologische resten.
De locatie ligt langs de Spelverstraat, aan de overzijde van het projectgebied Spelver II. Een
deel van de locatie heeft dezelfde geomorfologische kenmerken als de terreinen waarop de
ijzertijdresten zijn aangetroffen. Archeologisch (voor)onderzoek zal dit moeten bevestigen.
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Bouwkundig erfgoed

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Huis Petry, Klokkestraat, Bilzen (monument en stadsgezicht, MB 18/12/2000)
Deze 19de-eeuwse herenwoning in eclectische stijl wordt in opdracht van de stad
herbestemd tot hotel. Het park zal een (semi-)publieke functie krijgen. Fase 1 van de werken
werd in 2013 voorlopig opgeleverd.
2. De Wandeling, Hospitaalstraat, Bilzen (monument, MB 27/4/2001)
De 19de-eeuwse gebouwen van het oud-hospitaal in Bilzen worden door de stad
gerestaureerd tot Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten, Muziek en Woord, en
culturele faciliteiten. De restauratiewerken aan het exterieur zijn in 2013 van start gegaan.
3. Zangerhei, Zangerheistraat, Eigenbilzen (landschap, MB 29/6/2001; monument, MB
11/05/2009)
De 19de-eeuwse dienstgebouwen zijn de enige gebouwen die nog resten van dit voormalige
kasteeldomein. De restauratie en herbestemming tot woningen wordt gefaseerd aangepakt.
Op 5/06 vond een overleg en bezoek plaats
m.b.t. de stand van zaken.

Afb. 5 – Rentmeesterswoning - binnenkoer

4.
Rentmeesterswoning
Alden
Biesen,
Rijkhoven (monument en dorpsgezicht, MB
18/12/1999)
De voormalige rentmeesterswoning van de
landcommanderij, in eigendom van de stad
Bilzen, zal omgevormd worden tot hotel. De stad
krijgt hierbij de steun van LRM. In december
2013 werd de architect voor de cascorestauratie
aangesteld. Zolad+ maakte deel uit van de jury.

5. Hoeves Grote Spouwenstraat, Grote Spouwen (inventaris)
In augustus werd de bouwaanvraag voor de herbestemming ingediend. Het dossier werd
echter ingetrokken na opmerkingen van verschillende adviserende diensten.
6. Blondeswinning, Sapstraat, Grote Spouwen (monument en dorpsgezicht, MB
24/08/2011)
De bouwvergunning werd in de zomer verleend. Het is wachten op de start van de werken.
7. Vakwerkhoeve Lethenstraat, Rijkhoven (monument, MB 18/7/2011)
Er werd een nieuwe architect aangesteld. In 2013 vonden opnieuw enkele besprekingen van
het voorontwerp plaats.
8. Hoeve, Merem 26, Bilzen (inventaris)
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De hoeve werd verkocht eind 2012. Een voorontwerp voor renovatie werd besproken met
Zolad+.
9. Inventarisatie bouwkundig erfgoed
Bilzen
De lijst van beeldbepalende panden voor
Bilzen centrum werd gefinaliseerd.
Opnieuw werden vier van de meest
waardevolle gebouwen uit deze lijst
voorgedragen voor opname op de
inventaris. Het gaat om Markt 41-43, 4547, Kloosterstraat 41-45 en de
kloostermuur. Deze werden bij de
actualisatie
van
december
2013
toegevoegd aan de inventaris bouwkundig
erfgoed.

Afb. 6 – voormalige kloostermuur aan de Kloosterwal

10. Bilzermolen, Bilzen (monument, MB 2/3/1983)
Begin 2013 vond een overleg plaats met de eigenaars, de schepen en Zolad+. Zolad+ regelde
een
nieuw
plaatsbezoek
met
de
molenspecialiste van Onroerend Erfgoed. Er
werd overeengekomen het rad en molenwerk
met een minimum aan kosten te restaureren
met behulp van een vrijwillig molenaar. Er werd
een onderhoudspremie aangevraagd en eind
2013 zijn de werken van start gegaan.
11. Hoeve Grote Mereweg, Eigenbilzen
(inventaris)
In juni 2013 werd de sloopaanvraag ingediend.
Het dossier werd echter weer ingetrokken.
Afb. 7 – Rad van de Bilzermolen in herstel

Dossiers 2013
12. Hoeve de Maan, Beverst (monument, MB 28/12/1999)
Een stal stortte een tiental jaar geleden in na werken aan de riolering, maar werd sindsdien
niet heropgebouwd. De eigenaars contacteerden Zolad+ in januari 2013 omdat ze de draad
weer wilden opnemen en de stal heropbouwen. Zolad+ stelde voor een overleg te plannen
met de betrokken partijen, maar hierna werd niets meer van de eigenaars vernomen.
13. woning Brugstraat (dorpsgezicht, MB 2/03/1982)
Dit herenhuis grenst aan het stadspark. De eigenaar wenst de tuin her aan te leggen om
meer privacy te garanderen en de overgang tuin – park te herwaarderen. Het voorontwerp
werd ter plaatse doorgesproken met stad, Zolad+ en OE. Het dossier werd in het najaar van
2013 vergund.
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Lanaken

41

Jaarverslag ZOLAD+ 2013

42

Jaarverslag ZOLAD+ 2013

Archeologie

Pre-2013 dossiers en hun vervolg

Afb. 8 – de werken aan de Neanderthalersite

1. Beschermingsdossier
VeldwezeltHezerwater
Het dossier werd in de zomer van 2013 aan de
bevoegde administratie voorgelegd en werd
overgegaan tot de aanbesteding. Er werd ook
bij de provincie een subsidie aangevraagd voor
de inhoudelijke uitwerking. Op 28 augustus
ondertekende minister Bourgeois ter plaatse de
toekenning van de premie voor de conservatie
van de Neanderthalersite. De voorbereidende
werken gingen uiteindelijk van start in
december 2013. De opening van de site wordt
verwacht tegen de zomer van 2014.

2. Publieksboek Pietersheim
Het idee (en dus ook de financiële middelen voor een dergelijk boek) werd naar de volgende
jaren verschoven. Tony Waegeman plant wel een publicatie van sommige onderdelen in het
tijdschrift van de GOSSU.
3. Aanleg riolering Europark
Het eerste deel van de werken werden in de loop van 2013 uitgevoerd, maar niet
archeologisch opgevolgd. Infrax beperkte zich voor de uitvoering immers tot de bestaande
wegenis. Het deel op ongeroerde bodem zal op een later tijdstip worden uitgevoerd.
4. Vooronderzoek industrieterreinen, Europark te Lanaken
Na een offerteronde werd het archeologisch vooronderzoek gegund aan Studiebureau
Archeologie. Het onderzoek ging van start in
week 47, en duurde tot week 49. Het ging om
vijf locaties. Op één uitgezonderd werden op
alle locaties in meer of mindere mate
archeologische sporen aangetroffen. De meest
belangrijke sporen werden aangetroffen op
locatie 1, 2 en 3. Het ging voornamelijk om
sporen uit de protohistorie (ijzertijd?), uit de
Romeinse periode (paalkuilen en waterputten)
en uit de periode 1748, ten tijde van de
belegering van Maastricht. In 2014 zal definitief
onderzoek plaatsvinden.

Afb. 9 – de werken aan de Neanderthalersite
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5. Groenplaats te Oud-Rekem
Het onderzoek werd na een offerteronde gegund aan Condor Archeologie. Het veldwerk zal
plaatsvinden in februari/maart 2014.
6. De burg van Gellik
Wegens budgettaire problemen ging de
gemeente niet in op de vraag een en ander te
ondernemen rond een ontsluiting van de site.
7. Norbertinessenklooster Oud-Rekem
Wegens budgettaire problemen ging de
gemeente niet in op de vraag een en ander te
ondernemen rond een ontsluiting van de site.
Afb. 10 – de burg van Gellik op historische kaart

8. Radarpost Küken
Dit dossier is in vorige jaarverslagen altijd aangeduid als Hänzenhöhe Lanaken. Uit contacten
met de Vriendenkring OGL (Vriendenkring Oorlogsdocumentatie Groot-Lanaken) bleek dat
nog veel bronnenmateriaal voorhanden was. Zolad+ is van plan om in de jaren die komen
iets te doen met dit materiaal.

Dossiers 2013
9. Sportvelden te Lanaken
Wegens eerder, zonder vondsten afgerond onderzoek werd de bouwheer, de gemeente
Lanaken, voorgesteld een landschappelijk booronderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek
had plaats in week 20 en bevestigde deels de eerdere vaststellingen. Enkel de zuidelijke zone
zou nog interessant kunnen zijn voor archeologie. Omdat de kosten niet opwogen tegen
eventuele baten én de zone bovendien te klein was, ging Onroerend Erfgoed er mee akkoord
het proefsleuvenonderzoek te laten vallen.
10. Molenweideplein te Lanaken
Op basis van de ligging en de grootte
adviseerde Zolad+ (L/2013/4/11/A) een
archeologisch vooronderzoek door middel van
proefputten. Op 17/12 had hierover een
overleg plaats. Het onderzoek wordt in 2014
uitgevoerd.
11. Twinarc, Europark te Lanaken
Afb. 11 – boorplan bij het Molenweideplein
In een advies (L/2013/2/5/A) vorderde Zolad+
een proefsleuvenonderzoek. Het betreft de oprichting van een aantal loodsen op een
perceel van ca. 3 ha, gelegen ten oosten van het eerder onderzochte Europark (zie
jaarverslag 2007, p.25) en ten westen van het perceel dat Romeinse sporen opleverde (zie
hierboven, onder 4.). Zolad+ zat hierover samen met de bouwheer en architect op
13/12/2013.
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12. Binnengebied, Geerenweg te Veldwezelt
Zolad+ adviseerde een verkaveling van ca. 3 ha (L/2013/5/14/A). Een eerste gesprek met de
bouwheer had plaats op 3/12/2013. Het onderzoek zal in de loop van het voorjaar
plaatsvinden.
13. Daalbroekstraat te Neerharen
Het agentschap Onroerend Erfgoed vorderde in dit dossier een archeologisch
vooronderzoek. In 2014 zal Zolad+, in samenspraak met het Agentschap, contact opnemen
met de bouwheer.
14. Project Sistermans te Lanaken
De bouwpromotor vroeg Zolad+ voor dit dossier een pre-advies. Wegens de grootte van het
terrein en de vroegere bebouwing/verstoring oordeelde Zolad+ dat een vooronderzoek niet
nodig was.

Bouwkundig erfgoed

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Museumkerk, Groenplaats, Rekem (monument, MB 12/8/1969)
Het restauratiedossier voor o.a. herstelling van het dak werd goedgekeurd in 2010. Men
wacht op de toekenning van de restauratiepremie.
2. Woonzorgproject Groenplaats, Rekem (stadsgezicht, MB 28/9/1994)
Op de site van de voormalige school aan de Groenplaats plant de NV ROR een
woonzorgproject met rusthuis en serviceflats. De bouwaanvraag werd in de zomer ingediend
en vergund. Enkele omwonenden dienden beroep in. Het beroepsdossier is lopende eind
2013.

Afb. 12 – spaarvijver van de Heidemolen

3.
Watermolen
‘Heidemolen’,
Lanaken
(monument,
MB
21/6/2005)
De molen werd begin 2013
verkocht. Er vonden verkennende
gesprekken plaats tussen de nieuwe
eigenaar, gemeente, Onroerend
Erfgoed en Zolad+. Met de hulp van
Regionaal Landschap Kempen en
Maasland werd een plan voor het
onderhoud en herstel van de
molenvijver, bronnen en omgeving
uitgewerkt. Enkele renovatiewerken
aan de gebouwen zijn gepland.
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4. Zuurkoolfabriekje Stationstraat, Lanaken (inventaris)
Van dit dossier werd in 2013 niets gehoord.
5. Hoeve Heirbaan 334 (inventaris)
De hoeve werd in 2013 te koop gesteld.
Zolad+ kreeg vragen van enkele
kandidaat-kopers.

Afb. 13 – de basis van de NW toren bezweek begin 2013

6. Kasteel d’Aspremont-Lynden, Rekem
(monument en stadsgezicht, MB
28/9/1994)
Zolad+ is betrokken bij de geplande
stabiliteitswerken aan de toren van het
kasteel. Er vond in 2013 meermaals
overleg plaats tussen Onroerend
Erfgoed, Zolad+, architect, studiebureau
en bouwheer. Het dossier verloopt
moeizaam. Eind 2013 zijn er nog altijd
geen herstellingswerken uitgevoerd.

Dossiers 2013
7. Hoeve Kompveld (inventaris)
De eigenaars van deze hoeve, een actief landbouwbedrijf, wensten een tweede woning
onder te brengen in de historische schuur. Er bestond lange tijd onduidelijkheid over de
interpretatie van de regelgeving rond
zonevreemde functiewijzigingen en de
uitzonderingen
voor
geïnventariseerd
erfgoed. Uiteindelijk kon de centrale dienst
van
Ruimte
Vlaanderen
definitief
bevestigen dat een tweede woning juridisch
mogelijk is in deze specifieke situatie.
Zolad+ trad in dit dossier op als
contactpersoon en aanspreekpunt. Een
bouwaanvraag wordt in 2014 verwacht.
8. Ankerplaats Kempisch plateau
Op 18 maart 2013 werd de ankerplaats
‘Steilrand van het Kempisch Plateau van de
Kikbeek tot de Asbeek’ voorlopig aangeduid
door de minister. Zolad+ kreeg hierover een
adviesvraag van de gemeente.
Afb. 14 – afbakening ankerplaats Kempisch plateau
(afb. geo.onroerenderfgoed.be)
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9. Werelderfgoed Hoge Kempen
Een voorstel tot afbakening van de werelderfgoedzone werd door Regionaal Landschap
Kempen en Maasland ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen
tegen september 2013. Naast delen van Lanaken beslaat het voorstel ook een klein deel van
het grondgebied van Bilzen.
10. Bunkers WOII
Zolad+
had
in
november
een
kennismakingsgesprek met Vriendenkring
OGL
(Oorlogsdocumentatie
GrootLanaken). Zij zullen, met steun van
Zolad+, de bunkers van de BriegdenNeerharen-linie inventariseren voor
opname op de inventaris bouwkundig
erfgoed. De beheerders van de inventaris
bij het agentschap, staan alvast open
voor dit project .
Afb. 15 – bunker langs de Zuid-Willemsvaart

11. Woning Kerkstraat Gellik (inventaris)
Zolad+ bracht in 2012 een plaatsbezoek, n.a.v. plannen voor de ontwikkeling van een nieuw
project op het perceel. In samenspraak met Onroerend Erfgoed werd principieel ingestemd
met de afbraak van de kleine vervallen woning, de kapel onderaan het perceel dient wel
behouden te blijven. Verdere uitwerking van het project wordt in 2014 verwacht.
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Riemst
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Archeologie

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Evaluatie Caestert - beschermingsdossier
Van dit dossier werd niets meer vernomen.
2. Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een landschap van museumkerkdorpen
Het dossier dat al sinds 2007 liep werd aanvankelijk gestaakt wegens het uitblijven van een
schriftelijke toestemming van de kerkelijke overheid en van de bereidheid van de eigenaars
rond de tafel te gaan zitten om een overdracht te regelen.
Op 22/10/2013 had er een overleg plaats tussen de familie Spits, de gemeente Riemst en
Zolad+ om het dossier weer vlot te trekken. Er
werd overeengekomen dat er een formele
overeenkomst wordt opgemaakt tussen de
gemeente Riemst en de familie om de wensen
en de gevoeligheden op papier te zetten. Het is
de wens van Zolad+ dit dossier af te ronden in
2014.
3. Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord
In 2013 werden de resterende terreindelen
aangepakt: eerst werd het vlakdekkende
onderzoek in het oostelijke gedeelte van het
Afb. 16 – Hagelslagconfiguratie in Lafelt
gebied aangepakt (week 31-34), ten slotte ca. 8
ha door middel van proefsleuven in een hagelslagconfiguratie (week 47-49). Beide
onderzoeken
leverden
geen
noemenswaardige resultaten op.
4. Iers
Kruisstraat/Bonderstraat
te
Vlijtingen
In week 5 tot 7 had het onderzoek langs de
Bonderstraat in Lafelt plaats. Zoals verwacht
werd een massagraf uit 1747, gerelateerd aan
de slag van Lafelt, aangetroffen. Minder
verwacht was de vondst van een silexfundering/uitbraakspoor van een Romeins (?)
gebouw en loopgraven uit WOII.

Afb. 17 – Het massagraf in Lafelt

5. Trage wegen
In tegenstelling tot wat verwacht werd, lag het project voor een groot deel stil in 2013. In
2014 wordt het project weer opgenomen zodat tegen de zomer de kaarten gedrukt en de
borden geplaatst zijn.
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6. Studieopdracht Hoogboschveld te Herderen en Bovenveld te Riemst
Op 13/2 had een eerste startvergadering voor beide dossiers plaats. Voor het eerste project
had het archeologisch veldwerk plaats in week 12 en week 25. Het veldwerk voor de tweede
locatie werd omwille van problemen met de betredingstoestemming verdaagd naar een
latere datum, vermoedelijk begin 2014.
De resultaten aan het Hoogboschveld zijn onverkort spectaculair te noemen. Volgens de
interpretatie gaat het om de resten van een vijver horende tot een Romeins villadomein.
7. Studieopdracht Slag van Lafelt
Op 6/2 had een eerste startvergadering plaats. Zolad+ leverde hand- en spandiensten aan
het Ename Expertisecentrum.
8. Rup Wilder te Vroenhoven
Het dossier werd eerder al behandeld door Zolad+ (schrijven van de bijzondere
voorwaarden, overleg,…). Er werd echter lange tijd niets vernomen van de bouwheer. Medio
2013 nam Zolad+ zelf contact op met de VMSW met een vraag naar de stand van zaken. Uit
de teruggestuurde informatie bleek dat ondertussen een explosievenonderzoek was
uitgevoerd en dat het archeologische luik gegund was aan het Vlaams Erfgoedcentrum
(VEC). Het VEC begint in februari 2014 aan het archeologisch vooronderzoek.

Dossiers 2013
9. School, St-Jansstraat te Herderen
Een advies van Onroerend Erfgoed vroeg een archeologisch vooronderzoek voorafgaand aan
de bouw van een nieuwe school in Herderen. Het onderzoek had plaats in week 36. Ook al
waren hier vondsten aangetroffen, toch
besliste Zolad+ in samenspraak van het
Agentschap, hier geen verder onderzoek in te
zetten. De bewaringsomstandigheden en de
locatie waren immers dermate dat de kosten
niet tegen eventuele baten opwogen.
10. Tramstraat te Riemst
Een pre-advies (R/2013/1/6/A) raadde de
bouwheer aan een procedure op te starten
voor het uitvoeren van een archeologisch
vooronderzoek. Dat had uiteindelijk plaats in
week 51 en werd zonder vondsten afgerond.

Afb. 18 – Proefsleuven langs de Tramstraat

11. Elderenweg te Millen
Bij een verkaveling werd door Zolad+ een advies gegeven (R/2013/3/10/A). voorlopig werd
niets vernomen van de bouwheer.
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12. VV Hedera, Elderenweg te Millen
Het archeologisch onderzoek bij de aanleg van nieuwe voetbalvelden en een parkeerplaats
vond plaats in week 9. Het onderzoek werd zonder noemenswaardige sporen afgerond
13. Poststraat te Zichen
Bij de aanleg van een verbindingsriolering werd een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek had plaats in week 34-35. Het werd zonder resultaat afgerond.
14. Iers Kruisstraat te Lafelt
Een advies vanwege het agentschap Onroerend Erfgoed stipuleerde het uitvoeren van een
archeologisch vooronderzoek. In 2014 zal Zolad+ met de bouwheer overleggen om de
praktische kant te regelen.
15. Romeinse Weg te Val-Meer
Een advies vanwege het agentschap Onroerend Erfgoed stipuleerde het uitvoeren van een
archeologisch vooronderzoek. In 2014 zal Zolad+ met de bouwheer overleggen om de
praktische kant te regelen.
16. Uitbreiding kerkhoven Val-Meer en Zussen
Een advies vanwege het agentschap Onroerend Erfgoed stipuleerde het uitvoeren van een
archeologisch vooronderzoek. Zolad+ zat eind 2013 samen met de bouwheer (TD, gemeente
Riemst) om de praktische kant te regelen. Het proefsleuvenonderzoek zal begin 2014
aangevat worden.
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Bouwkundig erfgoed

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Heilig Grafkapel, Kanne (monument, MB 3/5/1948)
Voor de uitvoering van werken aan het interieur, wacht men op de toekenning van de
restauratiepremie.
2. Sint-Albanuskerk, Vlijtingen (monument, MB 17/3/1995)
Fase 1 van de restauratie (daken en gevels) werd voorlopig opgeleverd in december 2013. In
dezelfde periode werd het dossier voor de restauratie van de kerkhofmuur ingediend voor
preadvies bij Onroerend Erfgoed.
3. Sint-Stefanuskerk, Millen (monument, MB 17/3/1995)
Het restauratiedossier voor de restauratie van de glas-in-loodramen en het onderhoud van
de gevels is in opmaak.
4. Oud-Gemeentehuis, Statiestraat, Kanne (monument, MB 17/3/1995)
Het project werd in 2013 voorlopig opgeleverd.
5. Watermolen, Kleine Molenstraat, Kanne (monument, MB 20/5/1981)
De opstartvergadering voor de werken zal plaatsvinden in januari 2014.
6. Mergelschuur, Sint-Hubertusstraat, Kanne (monument, MB 20/4/2006)
De nieuwe eigenaars werden uitgenodigd voor een overleg in april en in september vond
een nieuw plaatsbezoek plaats in verband met te plannen herstellingswerken aan de schuur.
7. Hoeve de Lindeboom, Tongersesteenweg,
Herderen (monument en dorpsgezicht, MB
17/3/1995)
Zolad+ hielp een van de eigenaren met het
samenstellen van een machtigingsaanvraag.
In het kader van de milieuvergunning diende
de in 2012 vergunde koestal aangepast te
worden. Het gewijzigde ontwerp werd
opnieuw voorgelegd aan het agentschap. Op
28 maart werd de restauratiepremie voor de
remise toegekend. Een maand later gingen
de werken van start. Een eerste
schetsontwerp voor de herbestemming van
de stallen werd eind 2013 ter advies
voorgelegd.

Afb. 19 – woonhuis hoeve de Lindeboom met rechts
remise voor de start van de werken

8. Mergelhoeve, Mergelstraat, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
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De familie besliste de hoeve te koop te stellen i.p.v. ze in eigen beheer te restaureren. Er
werden gesprekken gevoerd met een serieuze kandidaat-koper maar deze haakte
uiteindelijk af. In november gebeurde een gedeeltelijke instorting van de stallen grenzend
aan de buren. Er is momenteel volop overleg om zo snel mogelijk een oplossing te vinden
voor de situatie.
9. De la Brassinestraat 11, Herderen (dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
Er gebeurde dit jaar weinig in het dossier. Zolad+ nam enkele malen contact met de eigenaar
om te polsen naar de stand van zaken.
10. Apolloniakapel, Genoelselderen (monument, MB 17/3/1995)
Er werd in 2013 nog geen beslissing genomen over een eventuele overname van de kapel
door de gemeente. Er werden aannemers aangesproken om een gedetailleerde raming voor
de restauratie op te maken.
11. Heukelomdorp 34 (inventaris)
De burgemeester gaf in het kader van de veiligheid opdracht het gebouw te slopen.
12. Pastorij, Sint-Hubertusstraat, Kanne (monument, MB 20/4/2006)
Zolad+ zocht opnieuw contact met de eigenaar. Tijdens het monumentenoverleg van
augustus vond een nieuw verkennend gesprek plaats. Begin 2014 is een bespreking van het
voorontwerp voor renovatie gepland.
13. Pastorij, Pastoor Bollenstraat, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
Begin 2014 wordt het restauratiedossier ingediend voor preadvies.
14. Hoeve Vrijens, Bovenstraat, Kanne
(monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
De eigenaars stelden een nieuwe architect aan.
Een aangepast masterplan werd meermaals
voorgelegd aan Onroerend Erfgoed, Zolad+ en
gemeente. Het dossier staat ondertussen
voldoende op punt om verdere uitwerking te
starten.
15. Herwaardering begraafplaatsen
Op 19/02, 26/03, 14/05, 24/06, en 10/10
Afb. 20 – woonhuis van hoeve Vrijens
vonden infosessies en contactmomenten plaats
voor de vrijwilligers. Er werd een velddag
georganiseerd met de steun van Joeri Mertens van het agentschap en een infosessie over
erfgoedplus door Bart Bosmans van het PCCE. Ondanks het voorbereidingstraject komt het
project moeilijk van de grond, aangezien de vrijwilligers ook meewerken aan projecten rond
de herdenking van WOI.
16. Onderhoud kapellen
Volgende kapellen en kruisen werden in eerste instantie geselecteerd:
a) Witte kapel, verlengde van Bosstraat te Vlijtingen.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kapel veld Vlijtingen richting Herderen.
Cielkapel, Heneberg te Herderen.
Heilige Egidiuskapel, De La Brassinestraat te Herderen.
Kruis, Merestraat te Val-Meer.
Jutkapel, Bodemstraat te Val-Meer.
Kruis, Op de Dries te Zichen.
Kruis, Sint-Genovevastraat te
Zussen.
i) Fluppekapel, Holstraat te Riemst.
Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren heeft binnen het project ‘klein
historisch erfgoed’ snoeiwerken uitgevoerd
bij nrs. 3, 4, 8, en 9. De technische dienst
plant omgevingswerken aan enkele kapellen
en kruisen op openbaar domein. Er werden
contacten gelegd met enkele particuliere
eigenaars voor herstellingswerken. In 2014
zal een uniform, kleinschalig infobordje
uitgewerkt worden. Eventuele verdere
herstellingswerken worden gepland in
samenspraak met de eigenaars.

Afb. 21 – veldkapel Vlijtingen

17. Rode Lieveheer, Millen (monument, MB 28/12/1999)
Het gerestaureerde kruis werd terug op zijn plaats gezet. De technische dienst zorgde voor
de heraanleg van de omgeving.
18. Mergelschuur Reggerstraat, Zussen
Tijdens het monumentenoverleg van juni werd ingestemd met afbraak van de
mergelgebouwen omdat er omwille van de onveilige ondergrond jammer genoeg geen
oplossing te vinden is waarbij de bestaande gebouwen behouden kunnen blijven. Architect
Jongen werkte een voorstel uit om achteraan
op het perceel te bouwen. Ruimte
Vlaanderen vraagt echter een totaalvisie voor
het gebied alvorens een enkel project te
vergunnen. Het dossier zit momenteel vast.
19. Paenhuyshoeve, hoek Visésteenweg –
Putstraat,
Riemst
(monument,
MB
17/3/1995)
Na verschillende aanmaningen vanuit de
gemeente, werd een onveilige gevel vlak voor
de start van het nieuwe schooljaar gestut. De
Afb. 22 – gestutte gevel van de Paenhuyshoeve
hoeve staat nu te koop. Enkele
geïnteresseerden contacteerden Zolad+ voor informatie. Tijdens de openbare verkoop in
september werd echter geen bod gedaan.
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Dossiers 2013
20. Mergelhoeve, Mgr. Trudo Jansstraat, Zussen (monument, MB 17/03/1995)
Na het overlijden van de eigenaar, komen vragen over de toekomst van de hoeve naar
boven. Een eerste gesprek met de zoon, schepen en Zolad+ vond plaats in augustus. Al snel
werd duidelijk dat de onveilige ondergrond een herbestemming van de hoeve hypothekeert.
Er kan m.n. geen vergunning uitgereikt worden, tenzij de onderliggende groeven opgevuld
worden. Zolad+ en gemeente kaartten dit probleem in oktober via een brief aan bij de
bevoegde minister. Eind 2013 is nog geen antwoord ontvangen.

Afb. 23 – stallen van de mergelhoeve aan de Mgr. Trudo
Jansstraat

21. Mergel
N.a.v. de vele vragen bij de restauratie
van mergel (producten, technieken),
werd samen met de erfgoedconsulente
van Onroerend Erfgoed Limburg
besloten een werkgroep mergel op te
richten.
Deze
zal
samenkomen
aansluitend op het tweemaandelijkse
monumentenoverleg. Dit gebeurde
reeds tweemaal in 2013. Bedoeling is
het verzamelen van kennis over mergel
en mergelrestauratie, o.a. door het
aanleggen van een databank met
referenties, uitwerken van een
studieopdracht,… Het project moet in
2014 meer vorm krijgen.
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Voeren
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Archeologie

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Collector Bachbeek te Teuven
in 2014 zal het dossier weer opgenomen worden; op 15 januari zal een eerste overleg
plaatshebben.
2. De Schans van Navagne
De gemeenten maakten in 2012 in totaal ook
100.000 € vrij voor het financieren van een
voorstudie. Deze voorstudie behelst geofysisch
en beperkt archeologisch onderzoek (i.s.m.
John Nichols en RAAP adviesbureau), de
opmaak van een 3D-model (i.s.m. Animotions)
historisch onderzoek (i.s.m. vzw. Limburgse
studies), lobbywerk (i.s.m. Nico Nollen) en het
uitwerken van een grondruilplan. Dit alles
moet uitmonden in een haalbaarheidsnota
(i.s.m. Cordon Blue). De meeste resultaten
worden begin 2014 opgeleverd.

Afb. 24 – Een reconstructie van de Elvenschans

3. Verkaveling Hoeneveld te ’s Gravenvoeren
Het project werd in 2013 gegund aan Aron bvba. Het vooronderzoek en het aansluitende
definitieve archeologische onderzoek werden uitgevoerd van week 18 tot week 22. Het
onderzoek leverde bewoningssporen op uit
voornamelijk de Romeinse periode. Het is de
Romeinse weg die voor een groot deel het
uitzicht van de bewoning bepaald heeft: aan de
ene zijde ervan werd bewoning vastgesteld, aan
de andere zijde activiteiten die we eerder
ambachtelijk kunnen noemen. Het is voorlopig
wachten op het conceptrapport. Dit wordt
opgeleverd na afronding van het onderzoek op
de resterende delen. In 2014 zullen de
resterende terreindelen, met name de delen
waar de toekomstige bebouwing komt,
Afb. 25 – Openwerfdag op Hoeneveld
aangepakt worden

Dossiers 2013
Geen dossiers
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Bouwkundig erfgoed

Pre-2013 dossiers en hun vervolg
1. Geografisch beschermingsdossier Voeren
We wachten nog steeds op een voorlopig beschermingsdossier, ondertekend door de
minister.
2. Hoeve Middelhof, Remersdaal (inventaris)
Het dossier werd begin 2013 vergund in beroep. De werken zijn lopende.
3. Voormalig gemeentehuis, Teuven-Dorp,
Teuven (monument en dorpsgezicht, MB
28/5/2003)
De restauratiewerken zijn lopende.
4. Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Voeren
(monument en dorpsgezicht, MB 11/04/1984)
De restauratiewerken zijn lopende.
5. O.L.V. Ten Hemelopnemeningkerk, Moelingen
(monument, MB 4/11/2002)
Een globaal restauratiedossier is in opmaak.

Afb. 26 – oud-gemeentehuis Teuven in
restauratie

6. hoeve Driesschen, Remersdaal (monument, MB 3/11/2003)
In 2013 werd niets vernomen over dit dossier.
7. hoeve Schophem 75
Zolad+ werkte op vraag van de eigenaars een dossier uit voor opname op de inventaris
bouwkundig erfgoed. Het pand werd niet weerhouden bij de actualisatie van december
2013.
8. hoeve Lusberg, Sint-Pieters-Voeren
(inventaris)
Een eerste principeschets voor de
herbestemming tot twee woningen werd
voorgelegd tijdens een overleg op 20/09.
9. Josephinehoeve, ’s-Gravenvoeren
(monument, MB 18/7/1980)
Op 9/10 werd een aangepast ontwerp
besproken voor de nieuwe invulling van
de site.
Afb. 27 – ruïneuze resten van de hoeve Josephine, die
in de jaren 1980 instortte

Jaarverslag ZOLAD+ 2013

Dossiers 2013
10.
Sint-Annakapel
Sint-Pieters-Voeren
(monument, MB 12/04/1974)
De beschermde Sint-Annakapel is in beheer van
Herita. In juni van dit jaar werd de kapel feestelijk
heropend na de restauratie. De opening was de
aanleiding voor een nadere kennismaking tussen
Herita en Zolad+ en een gesprek over de twee
Voerense
kapellen
in
beheer
van
de
erfgoedorganisatie.
11. Sint-Annakapel, ’s-Gravenvoeren (monument,
MB 4/12/2003)
De Annakapel werd beschermd omwille van haar
ligging aan een kruispunt van zes wegen en het
groot aantal legenden rond de site, die verwijzen
naar een mogelijk Keltische of Karolingische
oorsprong. Vandaag ligt de kapel in het midden van
een gevaarlijk kruispunt, de gemeente wil een
oplossing voor het verkeersprobleem. Bovendien is Afb. 28 – gerestaureerde interieur van de
Sint-Annakapel in Sint-Pieters-Voeren
de kapel in slechte staat. Er wordt gezocht naar een
oplossing waarbij de betekenissen van de kapel in ere gehouden worden. Onroerend
Erfgoed stemt alvast niet in met een verplaatsing van de kapel.
12. Inventarisatie en onderhoud kruisen en kapellen
In navolging van het project in Riemst wordt een gelijkaardig project in Voeren opgestart.
Een eerste vergadering zal plaats vinden in januari 2014.
13. Herbestemmingsoefening Stebo –
UHasselt
Stebo en de opleiding interieurarchitectuur
van de universiteit Hasselt hebben samen
een
project
uitgewerkt
rond
de
herbestemming van kerken en andere
onderbenutte gebouwen. Studenten zullen
ideeën uitwerken voor de herbestemming
van o.a. een hoeve in Schophem en
Remersdaal. Zolad+ maakt deel uit van de
stuurgroep.
Afb. 29 – hoeve ‘het Hoes’ in Remersdaal wordt
onderzocht door studenten architectuur

14. Open Kerken Voeren
Op 23 januari gaf de Stichting Open Kerken
een voorstelling van haar werking in Voeren, als laatste van de vier Zolad+-gemeenten. Van
iedere kerkfabriek waren een of meer vertegenwoordigers aanwezig. De kerken van ’sGravenvoeren en Moelingen namen in juni deel aan de Open Kerkendagen. Zolad+ zorgde
zoals de voorbije jaren voor coördinatie en maakte infofiches voor de deelnemende kerken.
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15. Vakwerkwoning Nurop, Teuven (monument, MB 8/05/2003)
Eind 2013 werd een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van deze woning. Aan het
dossier gaan verschillende besprekingen met Onroerend Erfgoed, gemeente en Zolad+
vooraf.
16. Bij Jetteke, vakwerkhoeve Veurs (inventaris)
Op vraag van de gemeente zal Zolad+ in 2014
een voorstel voor opname op de inventaris
uitwerken
voor
de
voormalige
vakwerkhoeve, waarin het winkeltje van
Jetteke, het ‘kleinste winkeltje van
Vlaanderen’, gevestigd is. In oktober 2013
gebeurde een eerste plaatsbezoek. De
naburige vakwerkwoning, die momenteel
leegstaat, zal verbouwd worden tot woning
met gastenkamers en brasserie, als
uitbreiding bij de B&B bij Jetteke. De
bouwaanvraag wordt in 2014 verwacht.
Afb. 30 – vakwerkhoeve in Veurs
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Deel III
Eindbalans 2013 & Begroting 2014
Niet publiek
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afsprakennota 2014
Brief aan agentschap m.b.t. landschapszorg d.d. 26/04/2013
Programma OMD 2013
Register van de uitgebrachte adviezen Archeologie
Register van de verrichte terreinwerkzaamheden Archeologie
Register van de uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed
Verslagen van de Raad van Bestuur

66

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2013

Bijlage 1.

Afsprakennota 2014

Afsprakennota 2013-2014 tussen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zolad+ en het
Agentschap Onroerend Erfgoed (OE)1
Resultaatsverbintenis

Afsprakennota 2013

2

Afsprakennota 2014

Generiek Takenpakket
Afsprakencluster Beleid en
Beheer
De IOED maakt een
meerjarenbeleidsplan op en een
beheerplan voor het lopende jaar,
dat past binnen het beleidsplan. Het
beheerplan wordt getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan in het
jaarverslag.

Het beleidsplan zal aangepast
worden naar de evoluties op
Vlaams niveau.

De IOED neemt initiatieven tot
uitbreiding van zijn werkingsgebied,
voor zover de draagkracht van de
IOED en de logische samenhang van
het gebied dat toelaten.

Er worden weer contacten
aangeknoopt met Zutendaal en
Hoeselt.

De IOED stemt de
cultuurbeleidsplannen en het
beleidsplan van een eventueel
aanwezige erfgoedcel af met het
onroerend erfgoedbeleid.

De ambitienota (zie jaarverslag
2012) zal de basis vormen om de
diverse gemeentelijke diensten
tot samenwerking te overtuigen.

Zolad+ vertaalt de nieuwe
wetgeving naar lokaal beleid en
beheer:
Zolad+ maakt een
meerjarenbeleidsplan op in het
kader van de erkenning als intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED)
binnen het nieuwe
onroerenderfgoeddecreet en
bereidt de gemeenten voor op een
evt. erkenning als onroerend
erfgoedgemeente.
Geen acties gepland.

Een toetreding van EijsdenMargraten wordt onderzocht.
Geen specifieke acties wat betreft
cultuur, afstemming wordt
gepoogd in het
meerjarenbeleidsplan.
Zolad+ maakt deel uit van de
planningsgroep in functie van de
opmaak van een beleidsplan voor
erfgoedcel Haspengouw.
Zolad+ neemt, met het oog op
gezamenlijke projecten, deel aan
een trimestrieel overleg tussen het

1

Actiepunten worden slechts expliciet vermeld voor zover ze nieuw zijn of bijzondere aandacht vragen. Zolad+ werkt volgens de
resultaatsverbintenis en brengt jaarlijks verslag uit over de reguliere werking en de specifieke acties en dossiers via het
jaarverslag.
2
Voor meer toelichting over de uitgevoerde acties in 2013 verwijzen we naar het jaarverslag van 2013.
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PCCE, de erfgoedcel, Regionaal
Landschap en Stebo vzw
De IOED bewaakt de integratie van
het onroerend erfgoed in andere
beleidsplannen zoals
milieubeleidsplannen,
natuurontwikkelingsplannen,
bekkenbeheersplannen, toeristische
plannen,…

De ambitienota (zie jaarverslag
2012) zal de basis vormen om de
diverse gemeentelijke diensten
tot samenwerking te overtuigen.

Geen nadere specifieke acties,
integratie wordt verdere
bewerkstelligd in het
meerjarenbeleidsplan.
Bij de opmaak van het
meerjarenbeleidsplan wordt
maximaal afstemming gezocht met
de strategische
meerjarenplannen/BBC van de
gemeenten.

Afsprakencluster Ontsluiting en
Publieksgerichtheid
De IOED staat ervoor in dat de
verworven kennis geregistreerd
wordt en toegankelijk gesteld voor
derden.

Zolad+ zal hier zelf geen nieuwe
initiatieven nemen, maar werkt
mee aan externe initiatieven.

Zolad+ stelt lespakketten op in
samenwerking met Erfgoedcel
Haspengouw, Limburgse studie vzw
en Rijksarchief Hasselt.
Zolad+ bereidt een publicatie voor
over de schans van Navagne.
De publicatie over Jonkholt wordt
afgewerkt voor zover nog nodig.
Het project ‘erfgoed in kaart’ wordt
opgestart.
Het funeraire erfgoed in Riemst
wordt geregistreerd in Erfgoedplus,
de erfgoeddatabank van de
provincie Limburg.
De vernieuwde website van Zolad+
wordt regelmatig geüpdatet met
nieuwsberichten.

De IOED blijft op de hoogte van de
meest recente ontwikkelingen op
het vlak van onroerend erfgoedzorg
en -onderzoek (deelname aan
studiedagen, onderzoek naar
subsidiemogelijkheden,…) en zet die
inzichten om in de praktijk.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED fungeert als aanspreekpunt
voor de regio en zorgt voor
afstemming tussen de verschillende
partners in de regio.

Reguliere werking

Reguliere werking
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De IOED neemt initiatieven ter
verbreding van het maatschappelijk
draagvlak en sensibiliseert zowel het
brede publiek als specifieke
doelgroepen zoals bouwheren,
promotoren en architecten.

Reguliere werking

Reguliere werking
Op gestelde tijdstippen worden de
diverse particuliere actoren
gesensibiliseerd omtrent het
nieuwe OE-decreet.
Via een advieswerkgroep die
viermaal per jaar zal samenkomen,
worden de erfgoedactoren in de
regio actief aangemoedigd om mee
te denken over de werking van
Zolad+.

Indien deze initiatieven betrekking
hebben op beschermingsdossiers,
neemt de IOED voorafgaand aan
elke communicatie contact op met
Onroerend Erfgoed.

Er wordt in samenspraak met
Onroerend Erfgoed een
infomoment voor eigenaars
georganiseerd in kader van het
geografische beschermingsdossier
voor Voeren.

De IOED heeft aandacht voor
vrijwilligerswerking en
erfgoedverenigingen, en voor het
ontwikkelen en ondersteunen van
lokale betrokkenheid.

Reguliere werking

Reguliere werking
Via een advieswerkgroep die
viermaal per jaar zal samenkomen,
worden de erfgoedactoren in de
regio actief aangemoedigd om mee
te denken over de werking van
Zolad+.
Op gestelde tijdstippen worden de
diverse erfgoedactoren
gesensibiliseerd omtrent het
nieuwe OE-decreet.
Er wordt in 2013 speciale aandacht
besteed aan (de input van)
vrijwilligers in het kader van het
nieuwe OE-decreet (bv.
erkenningsprocedure)
Er wordt een haalbaarheidsstudie
rond het project ‘erfgoed achter
uw deurbel’ uitgevoerd
Lopende projecten rond funerair
erfgoed en inventarisatie van
bouwkundig erfgoed worden
verder gezet.
De bunkers langs de ZuidWillemsvaart en het Albertkanaal
worden geïnventariseerd in
samenwerking met OGL
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(Oorlogsdocumentatie GrootLanaken).
De IOED ondersteunt Open
Monumentendag en andere
sensibiliserende activiteiten (bvb.
rond lopende beschermingen,
beheerswerken).

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED ontwikkelt eigen
initiatieven ter ondersteuning van
de (lokale) erfgoedzorg (bvb. eigen
premieregelingen voor nietbeschermd erfgoed,
erfgoedprijzen,…).

Reguliere werking

Reguliere werking

Bilzen en Lanaken worden
gesensibiliseerd m.b.t. trage
wegen.

Lopend project Trage wegen wordt
afgewerkt tegen 2015.
Het project ‘erfgoed in kaart’ wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan de
colleges.
Project kapellen en kruisen wordt
verder gezet en uitgebreid naar
Voeren.
Lidmaatschap bij
Monumentenwacht wordt
aangemoedigd. Zolad+ onderzoekt
hoe ze een lokaal
ondersteuningsbeleid kan
uitwerken.

De IOED volgt projecten op die
gebeuren in samenwerking met
andere instanties en die gericht zijn
op de ontsluiting van erfgoed.

Reguliere werking

Reguliere werking

Er wordt in het bijzonder ingezet
op de verdere uitwerking van de
projecten rond Navagne,
Jonckholt en Steenbosch;

Lopende projecten (Jonkholt,
Navagne, Steenbosch,…) worden
afgewerkt tegen 2015.

De IOED meldt elke poging tot
omkoping, in natura of in speciën,
onmiddellijk aan Onroerend
Erfgoed. Indien materiële bewijzen
daarvan aanwezig zijn, wordt er
klacht ingediend bij de politie.

Reguliere werking

Reguliere werking

In geval van vaststellingen van
inbreuken op de wetgeving inzake
onroerend erfgoed neemt de IOED
onverwijld contact op met de
gemeente en met Onroerend
Erfgoed.

Reguliere werking

Reguliere werking

Afsprakencluster Deontologie en
gedragscode

Afsprakencluster Organisatie
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De IOED opereert als een
zelfstandige speler t.a.v. de
participerende gemeentebesturen
en/of overkoepelende organisaties
wat betreft financieel beleid.

Reguliere werking

De IOED kan opereren als een
zelfstandige speler t.a.v. de
participerende gemeentebesturen
en/of overkoepelende organisaties
wat betreft het personeelsbeleid.
De IOED beheert zijn eigen
financiën.

Reguliere werking

Reguliere werking

Reguliere werking

Reguliere werking

Specifieke taken m.b.t. archeologisch erfgoed
Afsprakencluster Inventarisatie
De IOED werkt aan een overzicht
van het gekende archeologische
erfgoed in de regio, zowel met
betrekking tot sites als
objecten/vondsten.

Reguliere werking

Reguliere werking voor zover het
updates betreft

Met betrekking tot nieuwe vondsten
zijn de werknemers van de IOED er
toe gehouden de
vondstmeldingsplicht zoals bepaald
in artikel 8 van het decreet
houdende bescherming van het
archeologisch patrimonium na te
leven, voor zover zij zelf de vinder
zijn, of wijzen zij de vinder op de
decretale plichten daaromtrent.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED actualiseert de Centraal
Archeologische Inventaris binnen
zijn werkingsgebied.

Reguliere werking

Reguliere werking voor zover het
updates betreft

De IOED brengt binnen zijn
werkingsgebied de huidige en de
toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling, en de zones die reeds
ontwikkeld zijn en/of waar het
bodemarchief reeds grotendeels
verdwenen is, in kaart. De IOED
voert niet-vergunningsplichtige
prospecties uit, of laat deze
uitvoeren, met het oog op de

Reguliere werking

Reguliere werking

Er wordt tegen 2015 een kaart
geproduceerd met Archeologische
zones (AAZ).

Er wordt tegen 2015 een kaart
geproduceerd met zones waar
geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt.
M.b.t. niet-vergunningsplichtige
prospecties zijn geen acties
gepland.
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detectie van nieuwe vindplaatsen.
Deze toetst hij aan de inventaris van
het lokale erfgoed. Op die manier
kunnen risicogebieden (dit zijn de
gebieden waar de ruimtelijke druk
hoog is) in kaart gebracht of
minstens ingeschat worden.

Afsprakencluster Advisering en
opvolging
Met bovenstaande instrumentaria
bewaakt de IOED de integratie, op
termijn, van het archeologisch
beleid in de structuurplanning en de
stedenbouw. De IOED geeft advies
bij belangrijke/ grotere ruimtelijke
planningsprocessen. en complexere
projecten in uitvoeringsfase, en kan
voorstellen formuleren van
richtlijnen voor kwaliteit in
openbare domeinen.

De ambitienota verwoordt de
opmaak van een erfgoedkaart
naar het voorbeeld van de SRE in
Nederland.

De IOED geeft advies bij
stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, op verzoek
van Onroerend Erfgoed of op
verzoek van de gemeenten in
gevallen waarbij Onroerend Erfgoed
geen adviesbevoegdheid heeft.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED houdt een register bij van
alle uitgebrachte adviezen en van
alle verrichte
terreinwerkzaamheden. Uit dit
register blijkt welke maatregelen
getroffen werden om het
bodemarchief te bewaren, in situ of
ex situ.

Reguliere werking

Reguliere werking

De advisering van dossiers die op
basis van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (bijzondere en
reguliere procedure) ter advies
voorgelegd worden aan Onroerend
Erfgoed, blijft de absolute
bevoegdheid van dit agentschap. De
IOED voorziet de erfgoedconsulent
van Onroerend Erfgoed indien
mogelijk van een pre-advies.

Reguliere werking

Reguliere werking

In geval van dossiers waarop

Reguliere werking

Reguliere werking

Reguliere werking
Zie ook hierboven, de geplande
acties in kader van het OE-decreet.

Zolad+ werkt mee aan een
kwaliteitsrichtlijn voor wonen in
Riemst.
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Onroerend Erfgoed geen wettelijke
adviesvereiste heeft, en waar de
IOED op verzoek van de gemeenten
of op vraag van derden advies geeft,
staat de IOED in voor de begeleiding
van de dossiers, vanaf het moment
van het advies, over de
onderhandelingen, het opmaken van
bestekken en planning, de
uitvoering, de rapportage en de
deponering van de vondsten en het
opgravingsarchief.

Afsprakencluster Beheer en
Beleid
De IOED staat in voor ondersteuning
en advisering van derden. De IOED
communiceert over het bestaande
instrumentarium en de wetgeving
over onroerend erfgoed.

Reguliere werking

Zolad+ voert een doorgedreven
communicatie rond het nieuwe OEdecreet.

Afsprakencluster Veldwerk en
deponering/ archivering

Reguliere werking

De IOED en zijn werknemers houden
zich als uitvoerders strikt aan de
vergunningsplicht voor het
uitvoeren van een prospectie met
ingreep in de bodem of een
archeologische opgraving. De IOED
heeft hier een voorbeeldfunctie in.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED zorgt voor de opvolging van
vergunde opgravingen in de regio
die uitgaan van andere archeologen
of instanties.

Reguliere werking

Reguliere werking.

De bijzondere voorwaarden
gekoppeld aan de vergunningen
voor het uitvoeren van
archeologische opgravingen of
prospecties met ingreep in de
bodem worden beoordeeld door
Onroerend Erfgoed. Hiervoor kan
beroep gedaan worden op of advies
gevraagd worden aan de IOED, maar
de uiteindelijke beslissing berust bij
Onroerend Erfgoed.

Reguliere werking

Reguliere werking

De keuze van de uitvoerder van
opgravingen of prospecties met
ingreep in de bodem berust bij de

Reguliere werking

Reguliere werking
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opdrachtgever. De IOED beslist zelf
in welke gevallen hij zijn diensten
aanbiedt aan de bouwheer, en in
welke niet, rekening houdende met
de geldende regelgeving en het
gelijkheidsbeginsel.
De IOED die het beheer heeft over
bodemvondsten, bewaart de
mobiele archeologica en de stalen
voor natuurwetenschappelijk
onderzoek in zulke omstandigheden
dat ze gevrijwaard worden van
verder verval. De IOED werkt mee
aan een goed depotbeheer, binnen
de budgettaire en praktische
mogelijkheden van zijn dienst.

Reguliere werking

Reguliere werking

Zolad+ zal in 2013 een voorstel
doen om een depotwerking uit
te bouwen. Dit bij gebrek aan
een beslissing op provinciaal
niveau.

Zolad+ onderzoekt de
mogelijkheden voor het afstoten
van de depotwerking, of,
desgevallend, een intensievere
werking rond het depot.

De IOED streeft er naar archieven en
vondsten van opgravingen die door
derden worden uitgevoerd in het
gebied van de IOED in geval van
aanbieding in depot te nemen en op
dezelfde wijze te bewaren zoals
hierboven omschreven. De IOED
gaat over tot een actieve lokalisering
en indien mogelijk tot actieve
verwerving van externe ensembles
en archieven.

Zolad+ zal in 2013 een voorstel
doen om een depotwerking uit
te bouwen. Dit bij gebrek aan
een beslissing op provinciaal
niveau.

Geen acties tot dat bovenstaand
actiepunt is uitgevoerd.

De erfgoedconsulent archeologie
onderschrijft de deontologische
code van de archeoloog.

De erfgoedconsulent archeologie
onderschrijft de deontologische
code van de archeoloog.

Afsprakencluster Deontologie en
gedragscode
De intergemeentelijke archeoloog
onderschrijft de deontologische
code van de archeoloog.

Specifieke taken m.b.t. bouwkundig erfgoed
Afsprakencluster Inventarisatie
De IOED vervolledigt de
inventarissen bouwkundig erfgoed
(actualiseren, aanvullen
ontbrekende items,
interieurbeschrijvingen opstellen,
fotograferen, aanvullen klein
erfgoed, bouwblok-inventarisatie…).
Dit kan gebeuren in nauw overleg
met Onroerend Erfgoed.

Reguliere werking (wijzigingen
van inventarisgegevens worden
bijgehouden.)

Reguliere werking (opvolgen en
doorgeven wijzigingen,
voorbereiden ad hoc aanvragen)

Verderzetting project uitbreiding
inventaris Bilzen.

Lopend project inventarisatie Bilzen
wordt verder gezet.
Lopend project funerair erfgoed
wordt verder gezet en uitgebreid
naar Lanaken.
De bunkers langs de ZuidWillemsvaart en het Albertkanaal
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worden geïnventariseerd in
samenwerking met OGL
(Oorlogsdocumentatie GrootLanaken).

Afsprakencluster Advisering en
opvolging
De IOED bewaakt de integratie, op
termijn, van het onroerend
erfgoedbeleid in de
structuurplanning en de
stedenbouw. De IOED geeft advies
bij belangrijke/ grotere ruimtelijke
planningsprocessen en complexere
projecten in uitvoeringsfase, en kan
voorstellen formuleren van
richtlijnen voor kwaliteit in
openbare domeinen.

Reguliere werking

Reguliere werking

In 2013 wordt een beleid
uitgewerkt voor Bilzen ‘binnen
de wallen’. Cf. ook hierboven,
verwijzing naar ambitienota.

De uitwerking van
erfgoedlandschappen (in kader van
de werkgroep mergel, Altenbroek,
Strouvenbos) wordt mee
voorbereid en opgevolgd.

De IOED neemt een actieve rol op
o.m. inzake advisering van
complexere projecten, specifiek
voor het bouwkundig erfgoed (bv.
de herbestemming van
monumenten). De IOED brengt
betrokken partijen samen om
probleemmonumenten aan te
pakken.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED volgt vergunde werken aan
bouwkundig erfgoed op i.s.m. de
bevoegde administraties.

Reguliere werking

Zolad+ neemt hierin geen actieve
rol op.

De IOED adviseert werken aan het
bouwkundig erfgoed die eigendom
zijn van de betrokken gemeenten.
De IOED geeft ondersteuning en/of
advies bij het opstellen van
onderhouds- en
restauratieplanningen voor het
gemeentelijk patrimonium
(verslagen Monumentenwacht laten
opstellen,…).

Zolad+ ondersteunt de
gemeenten bij vragen en
problemen. Zolad+ wordt
betrokken bij nieuwe dossiers.

Zolad+ ondersteunt de gemeenten
indien nodig.

De IOED geeft advies bij
stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, op verzoek
van Onroerend Erfgoed of op
verzoek van de gemeentes in

Reguliere werking

Werkgroep
mergel:
wordt
gekoppeld
aan
2-maandelijks
monumentenoverleg in Riemst,
met als doel kennisvergaring rond
mergel, opmaak van een actieplan
in functie van beheer.

Lopend project kapellen en kruisen
wordt verder gezet en uitgebreid
naar Voeren.
Zolad+ werkt in samenspraak met
de gemeente een visie uit voor de
herbestemming van de
elektriciteitscabines in Voeren.

Reguliere werking
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gevallen waarbij Onroerend Erfgoed
geen adviesbevoegdheid heeft.
De IOED houdt een register bij van
alle uitgebrachte adviezen en van
alle verrichte
terreinwerkzaamheden.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED adviseert werken aan
geïnventariseerd bouwkundig
erfgoed. In geval van dossiers
waarop Onroerend Erfgoed geen
wettelijke adviesvereiste heeft, en
waar de IOED op verzoek van de
gemeentes of op vraag van derden
advies geeft, staat de IOED in voor
de opvolging en begeleiding van de
dossiers, van advies tot uitvoering.

Reguliere werking

Reguliere werking

De IOED zorgt voor ondersteuning
en advisering voor erfgoed van
derden. De IOED communiceert over
het bestaande instrumentarium naar
derden (diverse premies, provinciale
en gemeentelijke premies, fiscale
aftrek, wetgeving RO,
monumentenwacht, wetgeving
overheidsopdrachten,…).

Reguliere werking

Kadert in de loketfunctie van
Zolad+.

De IOED ondersteunt het beheer van
de monumenten door gebruik van
aanwezige monumentenploegen, of
ontwikkelt eigen initiatieven
hierrond. Deze ploegen kunnen
helpen voor het onderhoud van
(klein) bouwkundig erfgoed, het
openstellen van monumenten,…

Reguliere werking

Niet van toepassing in het
werkgebied.

De IOED moedigt bouwhistorisch
onderzoek en kennisbeheer
betreffende bouwkundig erfgoed uit
het eigen werkingsgebied aan.

Zolad+ neemt hierin geen actieve
rol op.

Zie ook hierboven: werkgroep
mergel

Afsprakencluster Beheer en
Beleid

Zolad+ voert een doorgedreven
communicatie rond het nieuwe OEdecreet.

Zolad+ maakt deel uit van de
stuurgroep bij de
herbestemmingsoefening van
UHasselt en Stebo.
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Bijlage 2.

Brief aan agentschap m.b.t. landschapszorg d.d. 26/04/2013

Geachte mevr. Callaert,
Geachte heren Robyns en Wouters,

In 2009 deed de ZOLAD een voorstel om als eerste in Vlaanderen een IOED, een Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst, te worden. Dit voorstel werd enkele maanden later door minister
Bourgeois goedgekeurd; Zolad+ kon vanaf 2010 van start gaan als IOED met archeologie en
monumentenzorg als de twee disciplines binnen het domein van onroerend erfgoed.
Nu, drie jaar later, draait Zolad+ volop en lijkt het ons opportuun om een volgende stap te zetten.
Daarom wil de raad van bestuur van Zolad+ de Vlaamse overheid voorstellen Zolad+ als volwaardige
IOED te erkennen. Dit betekent concreet dat Zolad+, samen met haar deelnemende gemeenten ook
beleid wil gaan ontwikkelen rond de derde discipline landschappen. Wat dit inhoudelijk betekent, en
hoe dit op het vlak van personeel uitgewerkt wordt, vindt u in de nota als bijlage bij deze brief.
Mogen wij u vragen dit voorstel te bekijken en ons te melden of de Vlaamse overheid akkoord kan
gaan met ons voorstel? Mocht u nog vragen hebben hieromtrent kan u te allen tijde contact
opnemen met onze erfgoedconsulenten.
Op vraag van de Riemster burgemeester Mark Vos wil ik ook polsen in hoeverre voor de IOED’s op de
minimumnormen een uitzondering kan gemaakt worden. De verplichte aanwezigheid van een
tweede archeoloog is immers een belemmering voor het in-house uitvoeren van projecten.

Hopend op een positief antwoord, groet ik u,
voor de raad van bestuur,

hoogachtend,

Guy Swennen
Voorzitter ZOLAD+
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Zolad+ als volwaardige IOED
Voorstel
Bijlage bij schrijven dd. 02/05/2013

In 2009 deed de ZOLAD een voorstel om als eerste in Vlaanderen een IOED, een Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst, te worden. Op dat moment lagen twee scenario’s op tafel: of ZOLAD zou
zich toeleggen op Landschappen, of ZOLAD zou zich toeleggen op Monumenten; dit naar Vlaams
model waar het verantwoordelijke agentschap voor de drie pijlers een administratie uitbouwt.
Gezien het draagvlak en de rijkdom van gebouwd erfgoed in het werkgebied werd uiteindelijk
geopteerd voor de discipline monumenten.
Het voorstel dat nu op tafel ligt, is het volgende:
Zolad+ breidt uit met het extra takenpakket landschappen. De erfgoedconsulent bouwkundig
erfgoed beschikt eveneens over een diploma voor landschappelijk erfgoed en zal dus de specifieke
(en inhoudelijke) taken rond landschap voor 25% van de tijd (1/4 VTE) erbij nemen. Ook de
erfgoedconsulent archeologie zal 25% van de tijd - de resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid
laat dit toe – besteden aan de component landschappen (eveneens 1/4 VTE, dus samen 2/4 VTE).
Enkele projecten rond bv. ontsluiting zullen, in overleg met de gemeenten en de andere partners op
een lager pitje gezet worden. De dienstverlening in het kader van en gegarandeerd door de
resultaatsverbintenis blijft onveranderd.
Tegelijkertijd zullen beide erfgoedconsulenten elk 1/8 (dus 2/8 VTE)van hun tijd die zij normaliter
spenderen aan specifieke taken uit hun eigen discipline besteden aan taken uit het pakket van de
landschappen. Deze 2/8 (of 1/4 VTE) zijn te verantwoorden vanuit de visie dat de
erfgoedconsulenten elk vanuit hun eigen discipline op dit moment al taken vervullen uit het
takenpakket van de landschappen (erfgoedlandschappen, instandhouding KLE’s, landschappelijke
benadering…).
Dit betekent dat in totaal 3/4 VTE (1/4 + 2/4 VTE) kan ingevuld worden door de bestaande
werkkracht. Volgens de huidige resultaatsverbintenis (en die zou dan ook mutatis mutandis gelden
voor deze derde pijler) is ook slechts dit aandeel te verantwoorden.
Zolad+ zal, voor zover dat al niet gebeurde, streven naar een integrale benadering van het onroerend
erfgoed. Archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappen zijn drie onderscheiden disciplines,
maar zijn tegelijk niet los te trekken van elkaar. Zo zijn de hoevegebouwen niet los te zien van de
bijhorende tuin, boomgaard, weiden, de poel, bomen, haagkanten op het erf, zo wordt de betekenis
van veldkapellen mee bepaald door hun plaats in het landschap, zo wordt men bij archeologisch
onderzoek regelmatig geconfronteerd met erosieproblematiek, zo gaat het beheer van
archeologische sites in situ samen met het beheer van het bovenliggende landschap, etc. Wij zijn dan
ook van mening dat een evenwaardige inzet op landschappen, naast archeologie en bouwkundig
erfgoed, een meerwaarde zal zijn voor het onroerend erfgoedbeleid in de gemeenten en voor de
dienstverlening van Zolad+ naar deze gemeenten.
Gezien de reeds bestaande en aanwezige expertise bij de deelnemende gemeenten is het logisch dat
Zolad+ en de gemeenten rond landschappen samenwerken, en mogelijk zelfs taken overnemen van
de gemeenten. In die zin betekent dit een besparing voor de gemeenten, wat in deze tijden een
positief verhaal is. Het heeft tot slot als belangrijke voordeel dat er meer geïntegreerd kan worden
gewerkt.
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Wat betreft de specifieke taakomschrijving m.b.t. het landschappelijk erfgoed gaat het om de
volgende items
o
o

o
o
o
o
o
o

Opvolgen en adviseren van werken aan het geïnventariseerde landschappelijk erfgoed
(ankerplaatsen uit de landschapsatlas en historische tuinen en parken).
Opvolgen van de vergunde werken aan landschappelijk erfgoed in samenwerking met de
bevoegde administraties. Actieve rol opnemen o.m. inzake advisering bij complexere
projecten, specifiek voor het landschappelijk erfgoed.
Toetsing van de zorgplicht voor aangeduide ankerplaatsen.
Het beheer van de landschappen ondersteunen door ontwikkeling van eigen initiatieven
hierrond bvb. opleiding arbeiders gemeente m.b.t. groenonderhoud, boomverzorging e.d.
Stimuleren samenstellen van beheerscommissies en opmaken landschapsbeheerplannen.
Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen op vlak van landschapszorg en omzetten in
praktijk.
Inschakeling in het kennisbeheernetwerk voor landschappelijk erfgoed in het eigen
werkingsgebied.
Afstemmen met de werking van de regionale landschappen ter versterking van elkaar.

Daarnaast kunnen nog diverse allianties aangegaan worden onder andere met aanwezige
erfgoedcellen, Regionale Landschappen, toeristische samenwerkingsverbanden of met andere
instanties om krachten te bundelen. Ook afstemming tussen verschillende beleidsplannen moet
nagestreefd worden o.m. met cultuurbeleidsplannen, ruimtelijke structuurplannen, … Dit neemt niet
weg dat de meeste nadruk moet liggen op de eigen erfgoeddoelstellingen.
Wat de concrete invulling betreft zullen de erfgoedconsulenten contact opnemen met de aanwezige
actoren die reeds werkzaam zijn rond landschappen: de diverse natuurverenigingen (Natuurpunt,
Orchis,…), de regionale landschappen werkzaam in het werkgebied, de milieu- en
plattelandsambtenaren van de deelnemende gemeenten en de erfgoedconsulent landschappen
werkzaam op gewestelijk niveau. Ook grensoverschrijdend zijn hier partnerschappen mogelijk:
Natagora (Waals gewest), Limburgs Landschap (Nederland),…
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Bijlage 3.

Programma OMD 2013

PROGRAMMA BILZEN, RIEMST, LANAKEN, VOEREN
Open Monumentendag viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. Onder het
thema ‘Het beste van...’ geven ook de vier gemeenten van de
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Zolad+ het beste van
zichzelf voor deze feesteditie!
Rondleidingen in Oud-Rekem, de waterburcht Pietersheim, de grotten
van Kanne; uiteraard kunnen deze Open Monumentendag klassiekers
niet ontbreken op het programma. In Bilzen brengt men zelfs de
volledige 25 jaar Open Monumentendagen in beeld met een presentatie
en een zoektocht. Daarnaast krijg je de kans om enkele exclusieve
locaties te bezoeken die enkel voor deze gelegenheid open zijn voor
publiek:
de
Commanderie
in
Sint-Pieters-Voeren
en
de
Rijkslandbouwkolonie in Rekem. Je kan verder deelnemen aan
verschillende boeiende wandelingen, rondleidingen en tentoonstellingen.
We grijpen deze Open Monumentendag tot slot aan om de lopende
archeologische onderzoeken in Bilzen en Voeren in de kijker te zetten;
opnieuw een unieke kans!

Bezoek o.l.v een gids om 11u, 13.30u, 15u en 16u
Doorlopend PowerPoint presentatie over alle monumenten die zijn
opengesteld tijdens 25 jaar Open Monumentendag
De dekenij staat dit jaar centraal in het programma van Bilzen. Het
gebouw (1840-1841), een ontwerp van provinciaal architect Lambert
Jaminé, staat op grond die aan de landcommanderij Alden Biesen
toebehoorde. Het gaat om een ruim classicistisch gebouw. Binnen vind
je een 19de-eeuwse eikenhouten steektrap met balustrade, stucplafonds
met sierlijsten en rozetten en op de benedenverdieping originele
cementtegelvloeren.
In een latere fase werd in de voortuin een
orangerie gebouwd. Het gebouw dat sinds 2000 leegstond, werd in 2012
gerestaureerd.
De dekenij omvat naast de woning
van de deken, ontvanst- en
vergaderruimten voor dekenaat en
kerkfabriek.
De
vooren
achtertuin zijn op een historisch
verantwoorde wijze heraangelegd.
Een PowerPoint presentatie geeft
een mooi overzicht van 25 jaar
Open Monumentendag in Bilzen.

Kortom, geniet van dit gevarieerde programma!
Kom met de fiets naar Open Monumentendag! Verschillende locaties
liggen immers langs of vlakbij het fietsroutenetwerk. Je kan zelf je
fietstocht uitstippelen via www.fietsnet.be. Alle informatie over het
fietsroutenetwerk is eveneens verkrijgbaar bij de verschillende
toeristische diensten.

Wandeling: Bilzen op z’n mooist
Vertrek: Dekenij, Kloosterstraat 7, Bilzen om 11.30u, 14u, 15.30u en
16.30u, duur 1u, afstand 3 km

BILZEN

Fotozoektocht (tot 2 september)
Informatie bij toerisme Bilzen

Contact: Toerisme Bilzen, toerisme@bilzen.be, 089 51 56 54
Dekenij
Locatie: Kloosterstraat 7, Bilzen

Deze wandeling onder leiding van een gids biedt een mooie combinatie
van geschiedenis, „monumentale‟ bezienswaardigheden en natuur in en
rond het centrum van Bilzen.

Als smaakmaker voor Open Monumentendag wordt in de zomermaanden
een (foto)zoektocht georganiseerd. Alle Bilzerse monumenten die in die
25 jaar aan bod zijn gekomen, worden opgenomen in de zoektocht.
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Deze zoektocht loopt tot 2 september.
Open werf: archeologisch onderzoek bedrijventerrein Spelver II
Locatie: Spelverstraat, Bilzen
Gidsbeurten door archeologen
om 11u en 15u
De bezoekers kunnen permanent
terecht in een werfkeet waar
informatie te verkrijgen is over
de lopende opgravingen op
Spelver.
Re-enacters
geven
inkijk in het leven tijdens de
IJzertijd en de Romeinse tijd.
Abdissenschooltje (Orchis vzw)
Locatie: Perronstraat 1, Munsterbilzen
Sint-Roekeswandeling, begeleide
natuurwandeling om 14u, vertrek
Perronstraat 1, duur 1 uur, afstand 6 km
Naar jaarlijkse gewoonte opent natuurvereniging Orchis, die gehuisvest
is in de beschermde, 18de-eeuwse abdissenschool van Munsterbilzen,
haar deuren tijdens Open Monumentendag. Je bent ook welkom voor de
Sint-Roekeswandeling door Minster.
LANAKEN
Contact: Cel Cultureel Erfgoed, katelijne.beerten@lanaken.be, 089 77 61
11

Museumkerk
Locatie: Groenplaats, Rekem
Doorlopend gidsbeurten van 10u tot 17u
De voormalige 18de-eeuwse parochiekerk werd ingericht als museum,
maak er kennis met de Christelijke rituelen. Het barokke interieur van
deze uitzonderlijke centraalbouw illustreert de ideologie van de
Contrareformatie; Talrijke 17de- en 18de-eeuwse beelden en kunstwerken
bleven bewaard.
Museumapotheek dr. Humblé
Locatie: Groenplaats 4, Rekem
Doorlopend gidsbeurten van 10u
tot 17u
Hoe zag een dokterspraktijk of
apotheek er vroeger uit? Laat je
verrassen door de kruiden en
verrassende collectie medische
instrumenten. De apotheek van
dr.
Humblé
is
de oudste
apotheek verbonden aan een
dokterspraktijk.

Voormalige Rijkslandbouwkolonie
Locatie:Daalbroekstraat 106, Rekem
Enkel o.l.v. een gids, en na aanmelding aan het onthaal van het OPZC,
gidsbeurten op het half uur, eerste rondleiding om 13u, laatste om 17u

Kasteel d’Aspremont-Lynden
Locatie: Groenplaats, Rekem
Enkel o.l.v. een gids, gidsbeurten op het uur, vanaf 11u, laatste
gidsbeurt om 17u.
In 1597 bouwde graaf Herman d‟Aspremont-Lynden een waterkasteel in
Maasrenaissancestijl waarvan het nog bestaande gebouw slechts een
deel is. Dompel je onder in het roemrijke verleden van de graven van
Rekem.

©vzw Toerisme Lanaken

©Vlaamse Gemeenschap

De landbouwkolonie ontstond uit
het vroegere bedelaarsgesticht dat
zich vanaf 1809 in het kasteel van
Oud-Rekem bevond. In 1853 en
1857 verwierf het gesticht de
heidegronden
in
de
Daalbroekstraat. De hoeve, een van
de grootste uit het Maasland, had
een uitgestrekt akkerareaal voor de
voedselvoorziening van het gesticht
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en vanaf 1921 ook van het toen pas opgerichte krankzinnigengesticht.
Momenteel maakt de „kolonie‟ deel uit van het OPZC. Normaal is ze niet
toegankelijk voor het publiek.
Waterburcht Pietersheim
Locatie:Waterstraat 52, Lanaken
doorlopend gidsbeurten van 10u tot 17u
De 12de-eeuwse waterburcht is de stille getuige van de roemrijke en
woelige veldslagen van de Heren van Pietersheim en later van de familie
de Mérode. Van het slot resten nog de ringvormige weermuren en de
poorttoren.

alsook drie skeletten van gesneuvelde soldaten is te bezichtigen in
hoeve Coenegrachts. Daarnaast plaatsen we het landmark op de Sieberg
in Herderen in de schijnwerpers. Dit is de exacte plaats waar Lodewijk
XV zijn troepen aanstuurde tijdens de slag. Van op deze locatie heeft u
een prachtig uitzicht op het slagveld van weleer.
Orgelconcert Millen
Locatie: parochiekerk, Sint-Stefanusstraat, Millen
Aanvang: 16u
Orgelconcert
op
het
onlangs
gerestaureerde orgel, door Rik
Bastiaans,
lesgever
aan
het
conservatorium van Maastricht. Het
18de-eeuwse orgel werd ca. 1850
verbouwd
door
de
gekende
orgelbouwers Pereboom en Leyser
uit Maastricht, en is een van mooist
klinkende orgels van Riemst. De
professionele
organist zal
het
instrument ten volle laten klinken.

RIEMST
Contact: Dienst Monumenten, 012 440 331, dienst toerisme, 012 440
370
Slagveld van Lafelt
Locatie: Iers Kruisstraat, Lafelt, ter hoogte van nr. 78, hoeve
Coenegrachts
Tentoonstelling doorlopend te bezoeken
Gidsbeurt langs het slagveld om 11u en doorlopend vanaf 14u
Locatie 2 (Sieberg): Heiligestraat, Herderen, ter hoogte van nr. 57
Op 2 juli 1747 vond de slag van Lafelt plaats tussen enerzijds de
Fransen en Ieren en anderzijds de
Oostenrijkers, Engelsen en Verenigde
Nederlanden. Het was een immense
strijd met in totaal ca. 140 000
soldaten. De grootste veldslag ooit in
Limburg! Getuige hiervan de naar
schatting
18
000
gesneuvelde
soldaten.
Regelmatig
vinden
amateurarcheologen
musketkogels,
riemgespen, stukken zwaard,… terug. Een
tentoonstelling van deze artefacten,
oude stafkaarten van tijdens de slag,

Mergelgrotten Kanne
Locatie: Avergat 14, Kanne
Gegidste wandeling om 11u en 14u
Meer dan 500 jaar ontginning, waarin een doolhof van gangen en
galerijen ontstond, de mergelgroeven van Kanne zijn steeds een
bezoekje waard.
VOEREN
Contact: Dienst Ruimtelijke Ordening, 04 381 99 46, dienst Cultuur, 04
381 99 48
Commanderie Sint-Pieters-Voeren
Locatie: Bauwerd, Sint-Pieters-Voeren (plein aan de kerk)
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Enkel o.l.v. een gids, in groepen van max. 25 personen, vanaf 10u, om
het half uur, middagpauze 12u-14u, verzamelen en aanmelden in de
tent op het pleintje aan de kerk
Parkeren: volg de aanwijzingen bij het binnenrijden van Sint-PietersVoeren
In het beboste landschap aan de bron
van de Voer pronkt de omwalde
commanderie van de Duitse Orde.
Bijna zes eeuwen speelde ze een
hoofdrol in Sint-Pieters-Voeren. Het
gaat om een indrukwekkend complex
met torengebouwen. Het kasteel werd
tussen 1607 en 1627 heropgebouwd in
Maaslandse renaissancestijl en kreeg
toen zijn rechthoekige grondplan. Het
interieur
bevat
nog
17de-eeuwse
elementen. In de boerderij (1885) is
vandaag een stroopstokerij gevestigd, die ambachtelijke stroop bereidt.
Verder zijn de vijvers bij het kasteel in gebruik als forellenkwekerij. De
binnenkoer, stroopstokerij en stallingen zijn eenmalig te bezoeken. Er is
ook een fototentoonstelling rond het dorp Sint-Pieters-Voeren te
bezichtigen in de gebouwen van de stroopstokerij.

het viaduct en het dorp. Dit is
meteen ook een tocht door de
prachtige Voerense natuur.
Open
werf:
archeologisch
onderzoek Hoeneveldje
Locatie:
Berneauweg,
’sGravenvoeren, ter hoogte van
werfkeet
Doorlopend rondleidingen door
archeologen van 13.00u tot 17.00u
Parkeren: parking Boomstraat of gemeentelijke bibliotheek, Berneauweg
40
Archeologen geven toelichting bij de vondsten, waaronder GalloRomeins aardewerk afkomstig van een inheems Romeinse nederzetting.
Dit programma werd gerealiseerd door Toerisme Bilzen, Cel Cultureel Erfgoed
Lanaken, Dienst Monumenten en Toerisme Riemst, Dienst Ruimtelijke Ordening
en Cultuur Voeren, Toerisme Voerstreek vzw, Zolad+ i.s.m. verschillende (lokale)
partners en met de steun van talrijke vrijwilligers.

Wandeling: Duitse sporen van WOI
Vertrek: Bauwerd, Sint-Pieters-Voeren (plein aan de kerk) om 10u en
14u
Duur ca. 2 uur, afstand 7,5 km, glooiend terrein, kinderen vanaf 8 jaar
kunnen mee
Tussen 10u en 16u vrije wandelingen mogelijk met behulp van
wandelnetwerk Voerstreek
Parkeren: volg de aanwijzingen bij het binnenrijden van Sint-PietersVoeren
Dit jaar staan we aan de vooravond van een belangrijke herdenking: de
start van WO 1 in augustus 1914. De Duitse bezetter heeft hier te
Voeren enkele “sporen” achtergelaten. We nemen je mee op een
wandeling langs deze twee unieke industriële “sporen”: het
spoorwegviaduct van Sint-Martens-Voeren en de tunnel van Veurs van
2.130m lengte. Onderweg kan je genieten van schitterende zichten op
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Bijlage 4.

Id.

Register van de uitgebrachte adviezen Archeologie

Hoofdgemeente

Ons kenmerk

adviesnr
B/2013/1/1/A
B/2013/2/2/A
L/2013/1/3/A
V/2013/1/4/A
L/2013/2/5/A
R/2013/1/6/A
R/2013/2/7/A
L/2013/3/8/A
B/2013/3/9/A
R/2013/3/10/A

Uw kenmerk

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bilzen
Bilzen
Lanaken
Voeren
Lanaken
Riemst
Riemst
Lanaken
Bilzen
Riemst

dossier

11
12
13

Lanaken L/2013/4/11/A
Riemst R/2013/4/12/A
Riemst R/2013/5/13/A

pre-advies
pre-advies

14
15

Lanaken L/2013/5/14/A
Bilzen B/2013/4/15/A

pre-advies

Datum
ontvangst

Datum advies

Aanvrager

Adres aanvrager

PC en gemeente

intake

outtake

bouwheer

adres1

adre2

4/02/2013

15/02/2013 McDonald

4/02/2013
4/02/2013
3/03/2013
14/03/2013

pre-advies
pre-advies

15/03/2013
2/05/2013
15/07/2013
2/07/2013

Tongersestraat
15/02/2013 Quick
Tongersestraat
15/02/2013 Kegeco
Europark
15/03/2013 Roer en Overmaas
Parklaan 10
6131 KD Sittard Pletsgatweg
15/03/2013 Twin Immo
Europark
29/03/2013 Keulen
Tramstraat-Eyckendael
2/05/2013 Gemeente Riemst/Vrije tijd
Silexweg (Caestert)
5/07/2013 Probis Bouw & ontwikkeling Acaciastraat 6b 2440 Geel
Groenplaats
15/07/2013 vestio/groep GL
Markt 11
23/07/2013 Consoorten Steegmans
OLV-straat 10 3590 DiepenbeekElderenstraat

13/08/2013

2/09/2013 Universal Building Systems

22/08/2013

2/09/2013 Josiane Merken

24/10/2013

24/10/2013 Keulen

15/11/2013

15/11/2013 Living2morrow

22/11/2013

Ligging

5/12/2013 stad Bilzen

Edisonplein 1/1 2900 Schoten

Molenweideplein
Elderenweg 16

Tramstraat-Eyckendael

Holtstraat 55

Betreft

Nis-code

Kad.nr(s)

ingreep
oprichten van een restaurant
oprichten van een restaurant
Bouwen van een indurstriehal
aanleg van een regenwaterbuffer
bouwen van een industriehal
oprichten 32 serviceflats
aanplanten van bomen
bouwen van een woonzorgcentrum
sloop en bouw
verkavelen in loten

73006 - Bilzen
73006 - Bilzen
73042 - Lanaken
73109 - Voeren
73042 - Lanaken
73066 - Riemst
73035 - Kanne
73064 - Rekem
73006 - Bilzen
73053 - Millen

706D

bouwen van 64 assistentiewoningen en
73042
penthouse
- Lanaken
RUP Ulrix
73053 - Millen
aanleggen wegenis
73066 - Riemst

3620 Veldwezelt binnengebied Geerenwegverkavelen in loten
RUB Tabbaert

73088 - Veldwezelt
73006 - Bilzen

707E
284a
1831n 1842, 1843
298a

Een
werfcontrol gecontroe
leerde
afgraving

proefsleuven

Definitieve
Geen
archeolo- bezwaar na
gische
opvraging
opgraving
dossier

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

divers
509r2, 509p
460e 789e, 787g,
789d,
786v2, 786s2,
786c3,439A,
786b3,
437C,
440B,

x

440C, 442L en

x

x
x
x

x
x

x
x

OD 131p2,
126l,
145l2, 145x,
136a, 139d,
144w, 145f2,
145g2, 101r,
117p, 131m2,
132d, 134l2,
divers

x
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Bijlage 5.

ID

Register van de verrichte terreinwerkzaamheden Archeologie

Gemeente

Project

BVS

1 Bilzen

Tongersestraat

B/2011/4/16/A

2 Riemst

Iers Kruisstraat

3 Riemst

Ingreep

aard

Uitgevoerd

Haast

PIB

Week 5

Condor
Studiebureau
Archeologie

opgraving

Week 5-7

VV Hedera

R/2011/10/25/A bouwen
aanleg
voetbalveld

opgraving

Week 9

4 Bilzen

Tongersestraat

B/2013/1/1/A

bouw

Condor

boren

Week 12

5 Bilzen

Tongersestraat

B/2013/2/2/A

bouw

Condor

boren

Week 15

6 Bilzen

Appelboomgaardstraat

B/2010/11/28

bouw

Aron

opgraving

Week 16

7 Bilzen

Tongersestraat

vooronderzoek

bouw

BAAC

opgraving

Week 16-17

8 Voeren

Hoeneveld

V/2012/1/27/A

verkavelen

PIB/opgraving Week 18-22

9 Lanaken

Sportvelden

extern

bouw

Aron
Studiebureau
Archeologie

boren

Week 20

10 Riemst

groeve Vandersanden

extern

ontginnen

Aron

opgraving

Week 31-34/47-49

11 Riemst

Poststraat

extern

riolering

Condor

PIB

week 34-35

12 Riemst

Sint-jansstraat

extern

bouw

Archebo

PIB

Week 41

13 Bilzen

Spelver

extern

verkavelen

opgraving

Week 34-44

14 Lanaken

Industrieterreinen

pre-advies

Vu-HBS
Studiebureau
Archeologie

PIB

Week 47-49

15 Riemst

Tramstraat

bouw

Condor

PIB

Week 51

R/2013/1/6/A

bouwen

Uitvoerder
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nr.

bouwheer

1

Voeren

V/2013/1/1/BE

13/12/2012

2
3

Voeren

V/2013/2/2/BE

13/12/2012

Voeren

V/2013/3/3/BE

7/01/2013

29/01/2013 Kleine Landeigendom cbva

4
5

Voeren

V/2013/4/4/BE

8/01/2013

29/01/2013 Coppens Sander

Bilzen

B/2013/1/5/BE

8/01/2013

6

Bilzen

B/2013/2/6/BE

8/01/2013

7
8
9
10

Riemst

R/2013/1/7/BE

23/01/2013

Riemst

R/2013/2/8/BE

14/01/2013 nvt

Bilzen

B/2013/3/9/BE

31/01/2013

Bilzen

B/2013/4/10/BE

31/01/2013

11
12
13

Riemst

R/2013/3/11/BE

1/02/2013

Riemst

R/2013/4/12/BE

8/02/2013 nvt

Riemst

R/2013/5/13/BE

13/02/2013

14

Riemst

R/2013/6/14/BE

15

Voeren

V/2013/5/15/BE

16
17

Voeren

V/2013/6/16/BE

7/03/2013

Riemst

R/2013/7/17/BE

13/03/2013

18

Riemst

R/2013/8/18/BE

19

Riemst

20

Fafchamps Emmanuel

Weersterweg 5-7

9/01/2013 Buijsen Joseph

Fafchamps Emmanuel

Konenbos 3

Janssen Michel

1-septemberstraat 6

Moors Laurent

Withuisstraat 20

1/02/2013 Castro Jo
22/02/2013 De Geest Filip
Daenen

31/01/2013 Janssen Michel
31/01/2013 K.O.D.B. vzw

nvt

Brugstraat 19

Lamens Remy

Amelsdorp 88

Jongen Peter

Maastrichterstraat 2

nvt

Verbindingsweg 18

Janssen Michel

Grammestraat

Aspect14

28/02/2013 Lenaerts-Swennen, Daenen-Swennen
Barchi

x

x

Advies

x
x
x

28/02/2013 Houben-Vrijens

Loix Jos

Bovenstraat 57

x

15/02/2013

14/03/2013 Nijs Marc

Mingels Lucien

Genendries 25a

x

18/02/2013

15/03/2013 Kloos Philippe

Embrechts Jean-Claude

Onderdorp 29

28/03/2013 Rijnders Johannes

Laugs Boudewijn

Mabrouck 7

15/03/2013 Schumers - Dewalque

Archivis bvba

Trinellestraat 1a

12/03/2013

10/04/2013 Verbiest Leo

HVC architecten

Bodemstraat 13

R/2013/9/19/BE

18/03/2013

10/04/2013 Pieters - Mechels

architectenburo Luyten bvba
Jekerstraat 15

x

Riemst

R/2013/10/20/BE

27/03/2013

23/04/2013 Kleine Landeigendom cbva

Cleuren Guy

Dorpsstraat 50

x

21

Voeren

V/2013/7/21/BE

3/04/2013

30/04/2013 Jacquet Jean

DLV

Veurs 37

22
23

Riemst

R/2013/11/22/BE

17/04/2013

30/04/2013 Jansen Paul-Luc

Levenstond Mathieu

Tongersesteenweg 46

Riemst

R/2013/12/23/BE

19/04/2013

17/05/2013 Bijnens - Vrijens

Levenstond Mathieu

Sint-Albanusstraat 64

x

24
25
26
27

Voeren

V/2013/8/24/BE

24/04/2013

22/05/2013 Roemans Stefan

Loix Jos

De Plank 114

x

Voeren

V/2013/9/25/BE

29/04/2013

24/05/2013 Walpot - Smeets

nvt

Schophem 34

Bilzen

B/2013/5/26/BE

23/05/2013

Voeren

V/2013/10/27/BE

21/05/2013

Meertens Xavier

ongunstig

afd 5, sie B, nr 115f2, g2

gunstig

x

plaatsen va n crepi in de voorgevel
oprichten van een eengezinswoning en slopen
van stal
verbouwen van een hoevedeel tot tijdelijk
verblijf en bijhorende functies

afd 1, sie M, nr 306e

gunstig

afd 4, sie B, nr 628m

gunstig

afd. 2, sie A, nr 1022k

gunstig

het afbreken van de woning en de stalling

afd. 7, sie C, nr 345h

nvt

wijziging verkaveling

afd. 11, sie C, nr 170f, g, h

gunstig

uitbreiden van kleuterschool

gunstig

verbouwen van een hoeve tot twee woningen

afd. 1, sie H, nr 269f
afd. 3, sie B, nr 686g,
685k/deel

verbouwen van een hoeve

afd. 8, sie B, nr 1262e

nvt

bouwen van een eengezinswoning
bouwen van drie appartementen met een
bijgebouw
verbouwen van schuren en stallen in twee
woonhuizen
verbouwen woning en schuren tot woning en 7
vakantiewoningen

afd. 5, sieb, nr 273d

gunstig

afd. 8, sie B, nr 1230k2, lot 4

gunstig

afd. 6, sie A, nr 193e deel
afd. 3, sie B, nr 281c, 283a,
284b, 285, 286c

gunstig

afd. 8, sie B, nr 1444k

gunstig

afd. 7, sie B, nr 323p

ongunstig

afd. 5, sie C, nr 656n
afd. 10, sie A, nr 300fdeel,
303ddeel, 341b

gunstig

afd A, sie C, nr 257b, 257c

gunstig ovw

x

bouwen van een eengezinswoning
slopen van bestaande gebouwen, bouwen van
6 appartementen
verbouwen van een eengezinswoning en
afbreken van een aanbouw
afbraak van het 'melkhuisje' en bouwen van 1
woning
regularisatie van paardenstallen en de
nieuwbouwvan een opslagplaats
carport bij de schuur + loods met stal voor
runderen en stelplaats landbouwmachines met
sloop bestaande stal

afd. 2, sie A, nr 1255m, 1206f

gunstig ovw

afd 3, sie B, nr 752h

gunstig

x

verbouwing woning met bijgebouw
verbouwen en herbestemming van een
bestaande schuur tot woonst

afd 1, sie B, nr 1090g, 1092l

gunstig ovw

x

afgraven en verder aanpassen tuin

afd 6, sie C, nr 890d

gunstig

verkaveling

afd. 7, sie A, nr 334g

gunstig ovw

verbouwing van een woning

afd 6, sie A, nr 389e

gunstig

x
x

Ringboomstraat 18

5/06/2013 consoorten Meyers Leonard nvt

gunstig

afd 6, sie A, nr 301m

x

Pater Damiaanstraat 23

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

Mopertingenstraat

x

Bovendorp 10

x

gunstig

nieuwbouw van 5 sociale woningen
verbouwen tot een eengezinswoning bestemmingswijziging - reliëfwijziging

x
x

verbouwing van een bestaande woning met
garage en schuur tot woining, 3 appartementen
en 1 garage
afd 6, sie A, nr 1106l, t
slopen en herbouw van een bestaande woning afd 1, sie C, nr 758a

x

Ophemmerstraat 47

24/05/2013 Stones Adrian

Kad.nr(s)

x

x

x

Lambie Roger

Keulers-Jackers

Betreft

ingreep

9/01/2013 Meyers Lutgarde

29/01/2013 Hoedjes Gert-Jan

CHE

outtake

beschermd landschap

intake

Ligging

ankerplaats

adviesnr

Architect

geïnventariseerd

Aanvrager

monument

Datum advies

stads- of dorpsgezicht

Datum
ontvangst

monument

Ons kenmerk

gezichtsveld

Hoofdgemeente

beschermd

Id.

Register van uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed

niet beschermd

Bijlage 6.

x

x

gunstig

ongunstig

gunstig
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28

Bilzen

B/2013/6/28/BE

30/05/2013

29

Bilzen

B/2013/7/29/BE

30/05/2013

30

Voeren

V/2013/11/30/BE

17/05/2013

7/06/2013 Elti Management

31

Riemst

R/2013/13/31/BE

4/06/2013

32
33
34

Voeren

V/2013/12/32/BE

Riemst

R/2013/14/33/BE

Bilzen

B/2013/8/34/BE

35

Voeren

36

Voeren

37

5/06/2013 Cordium cvba

Segers & Moermans

Sapstraat 25

Steegen Tino

Grote Mereweg 117

x

Beneens-Heynen

Dorpsstraat 5-7

x

10/06/2013 Cilissen - Boelen

Meertens Egide

Iers Kruisstraat 83

5/06/2013

10/06/2013 Beckers Pierre

Embrechts Jean-Claude

Brabant

6/06/2013

10/06/2013 Mekers - Timmermans

Mekers-Broekx

de la Brassinestraat 24

6/06/2013

27/06/2013 Leroi-Denys

Deboes A.

Merem 29

V/2013/13/35/BE

7/06/2013

10/06/2013 Belboom Marcel

Fafchamps Emmanuel

Heuvelke 3

x

V/2013/14/36/BE

14/06/2013

9/07/2013 Schillings Jeanine

Meertens Xavier

Komberg 34

x

Voeren

V/2013/15/37/BE

21/06/2012

9/07/2013 Pinckers Alain

Hoessels Koen

Op den Eycken

38

Voeren

V/2013/16/38/BE

21/06/2013

9/07/2013 Nemery Roger

Embrechts Jean-Claude

Viséweg 43

39

Voeren

V/2013/17/39/BE

22/06/2013

9/07/2013 Cuitte Henri

Creusen Francis

Tienhof 29

40

Voeren

V/2013/18/40/BE

22/06/2013

9/07/2013 Jennes René

Jennes Fréderic

Pley 31

41

Voeren

V/2013/19/41/BE

26/06/2013

9/07/2013 Laugs Emmanuel

Laugs Boudewijn

Einde 53

42

Riemst

R/2013/15/42/BE

4/07/2013

9/07/2013 Vrindts - Jorissen

Jongen Peter

Langstraat 18a

43

Voeren

V/2013/20/43/BE

10/07/2013

7/08/2013 Daems Jean-Claude

nvt

Kwinten 14

x

x

44

Voeren

V/2013/17/44/BE

10/07/2013 nvt

Fafchamps Emmanuel

Veld

x

x

45

Bilzen

B/2013/9/45/BE

19/07/2013

12/08/2013 Somers Ed

Drieskens-Dubois

Brugstraat 49

46

Bilzen

B/2013/10/46/BE

25/07/2013

12/08/2013 Ark van Noe

PSK architectengroep

Grote Spouwenstraat 10-12

47

Riemst

R/2013/16/47/BE

2/08/2013

9/08/2013 Jorissen Maurice - Jorissen Andre
Jongen Peter

Tolstraat 13-13a

48

Bilzen

B/2013/11/48/BE

5/08/2013

7/08/2013 Castro Jo

Lamens Remy

Amelsdorp 88

49

Riemst

R/2013/17/49/BE

5/08/2013 nvt

nvt

Mgr. Trudo Jansstraat

x

50

Bilzen

B/2013/12/50/BE

1/08/2013

27/08/2013 VLS Development

Drieskens-Dubois

Markt

x

51

Bilzen

B/2013/13/51/BE

8/08/2013

22/08/2013 Vestio

Drieskens-Dubois

Markt 11

x

52

Bilzen

B/2013/14/52/BE

5/08/2013

27/08/2013 Dijk

Drieskens-Dubois

Hoelbeekstraat 40

53

Voeren

V/2013/22/53/BE

20/08/2013

18/09/2013 Dumortier Samy

nvt

Sinnich 4

54

Voeren

V/2013/23/54/BE

23/08/2013

18/09/2013 Vaessen Jan

Fafchamps Emmanuel

Magnebos 1

x

55

Bilzen

B/2013/15/55/BE

2/09/2013 Krol - van Ingen

Verjans Pieter

Merem 26

x

56

Bilzen

B/2013/16/56/BE

10/09/2013

1/10/2013 Hardy John

Cleuren - Merken

Gote Spouwenstraat 22

x

57

Bilzen

B/2013/17/57/BE

19/09/2013

1/10/2013 Vos-Daerden

Janssen Michel

Grammestraat

58

Voeren

V/2013/24/58/BE

19/09/2013

21/10/2013 Theunissen Mark

nvt

Driesch 3

59

Voeren

V/2013/25/59/BE

24/09/2013

28/10/2013 Intermosane s.c.

nvt

Boomstraat

60

Voeren

V/2013/26/60/BE

24/09/2013

21/10/2013 Bellink Elfride

nvt

61

Voeren

V/2013/27/61/BE

24/09/2013

28/10/2013 Intermosane s.c.

62

Voeren

V/2013/28/62/BE

24/09/2013

63
64

Riemst
Riemst

R/2013/18/63/BE
R/2013/19/64/BE

25/09/2013
30/09/2013

65

Bilzen

B/2013/18/65/BE

9/10/2013

27/06/2013 Parthoens Jozef en Stefan

Piedboeuf Armand

Pauly Jos - Pauly Lizette

x

verbouwen van een hoeve tot 15 woningen en
het oprichten van 4 nieuwbouw
eengezinswoningen
afbraak van een hoeve en het oprichten van
een nieuwbouwloods
verbouwen en uitbreiden van voormalig
OCMW-gebouw tot 7 wooneenheden
het uitbreiden van een rusthuis sintGerardushoeve
verbouwen van stallen in een
verblijfsacoomodatie

x

x

afd 11, sie A, nr 845h

gunstig

afd 6, sie B, nr 950e

ongunstig

afd 5, sie A, nr 349b02, 349f
gunstig ovw
afd 3, sie C, nr 617w,p, y, t, k, x,
602b, 601a
gunstig
afd 4, sie A, nr 662k, 662l

gunstig

bouwen van een gezinswoning

afd 2, sie A, nr 482e, 483g

gunstig

verbuwen van een eengezinswoning
regularisatie van de uitbreiding van een
bestaande woning

afd 1, sie H, nr 349l

gunstig

afd 6, sie A, nr 231d

gunstig

verbouwing en uitbreiding van een woning
bouwen van een melkveestal, sleufsilo's en
erfverharding en de regularisatie en
uitbreiding van een landbouwloods

afd 1, sie A, nr 867l

gunstig

afd 1, sie B, nr 318g, 318m,
319d, 319g

gunstig

Regularisatie van een keuken
regularisatie van het verbouwen van een stal
in woning
regularisatie van een gebouw met 3
appartementen
bestemmingswijziging van reguliere woning
naar vakantiewoning

afd 5, sie B, nr 335e

gunstig

afd 6, sie A, nr 235d, 237b

gunstig

afd 6, sie A, nr 338b

gunstig

afd 1, sie A, nr 752b

gunstig

uitbreiding van een melkveestal

afd 8, sie B, nr 1559m

gunstig

saneren, renoveren van een garage
bouwen van een landbouwloods voor de
opslag van mest en machines en regularisatie
van andere gebouwen
regulariseren van verbouwingen en het
oprichten van ee npoolhouse met zwembad,
een glazen orangerie en een zitruimte
gedeeltelijke afbraak van 2 hoeves en een
woning en het oprichten van een woon- en
dagzorgcentrum

afd 1;, sie B, nr 407f

gunstig

afd 4, sie A, nr 283a, 286e

nvt

afd 1, sie H, nr 985g, 986dn,
274c

gunstig

afd 11, sie A, nr 640g, 623g,
642f

ongunstig

bouwen van 2 tweewoonsten

afd 2, sie B, nr 890f

gunstig

x

bouwen van eengezinswoning

gunstig

afd 1, sie M, nrs .358p etc.

gunstig

afd 1, sie M, nr. 330n 02

gunstig

x

afbreken van een kapel
regularisatie van een woon- en winkelgeheel
'De Commanderie'
oprichten van een handelsruimte met 2
wooneenheden
regulariseren van gevelopeningen,
dakkapellen, gewijzigde binnenindeling en
bijgebouwen

afd 4, sie B, nr 628m
afd 6, sie A, nr 1134d

afd 5, sie B, nr 618f

ongunstig

afd 2, sie A, nr 727s

gunstig

functiewijziging van woning en vakantieverblijf
naar woning met 4 vakantiekamers
afd 3, sie B, nr 521k

gunstig

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

uitbaten van 3 gastenkamers

nvt

verbouwing van een vierkantshoeve
regularistatie van een wooneenheid in een
voormalige hooizolder
oprichten meergezinwoning en inbuizing
voorgelegen gracht en kaleien kapel

afd 11, sie A, nr 653l

gunstig

afd 11, sie C, nr 170b, g, h

gunstig

functiewijziging

afd 5, sie a, nr 316f, 317r

gunstig

x

bouwen van een hoogspanningscabine

afd 6, sie A

gunstig ovw

Schophem 2

x

uitbaten 2 kamers B&B

afd 6, sie C, nr 382f

gunstig

nvt

Veurserveld

x

bouwen van een hoogspanningscabine

afd 1, sie B

gunstig ovw

28/10/2013 Intermosane s.c.

nvt

Cloesterhof

x

vervanging van een hoogspanningscabine

gunstig ovw

14/10/2013 Nijssen - Declerck
14/10/2013 Klosz Marc

Nijssen Donald
Hoessels Koen

Dorpsstraat 68
Holstraat 59

afd 2, sie A, nr 734s
afd 10, sie A, nr 268b, 251f,
266a
afd 4, sie b, nr 1170g

30/10/2013 Hayen Monique

Dreesen bvba

Damerstraat 2

afd 2, sie F, nr 200k

gunstig

x
x

x
x
x

renovatie van een woning
bouwen van een woning
afbraak van stallingen en het verbouwen van
een eengezinswoning met bijgebouw

pradvies

gunstig
gunstig
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65
66
67
68
69

Bilzen B/2013/18/65/BE
Lanaken L/2013/1/66/BE
Lanaken L/2013/2/67/BE
Riemst

R/2013/20/68/BE

Lanaken L/2013/3/69/BE

9/10/2013
14/10/2013
14/10/2013

30/10/2013 Hayen Monique
28/10/2013 Beinsberger Hanne
28/10/2013 Beinsberger Jilke

Dreesen bvba
Roets Thomas
Roets Thomas

Damerstraat 2
Walstraat 23
Walstraat 25

17/10/2013

18/11/2013 Tilkin Marc - Nico

Levenstond Mathieu

Bergstraat 19, bus 1, 2,3, 4

25/10/2013

13/11/2013 Geraerts Veerle

nvt

Heidemolenstraat

x

x

x

x

afbraak van stallingen en het verbouwen van
een eengezinswoning met bijgebouw
bouwen van een woning
bouwen van een woning

x
x
x
x

70

Riemst

R/2013/21/70/BE

12/11/2013

5/12/2013 Jansen Paul-Luc

Levenstond Mathieu

Tongersesteenweg 46

71

Voeren

V/2013/29/71/BE

18/11/2013

5/12/2013 Meesen Michel - Monique

Creusen Francis

Schophem 59-59a

72

Voeren

V/2013/30/72/BE

15/11/2013

5/12/2013 Piron Freddy

Fafchamps Emmanuel

Elvenschans 1

73
74

Voeren
Voeren

V/2013/31/73/BE
V/2013/32/74/BE

20/11/2013
21/11/2013

5/12/2013 Boeijen Paul
5/12/2013 Moonen Erik

nvt
Meertens Xavier

Einde 30
Driesch 5

75
76
77

Voeren
Voeren
Riemst

V/2013/33/75/BE
V/2013/34/76/BE
R/2013/22/77/BE

25/11/2013 nvt
Theelen Pieter
2/12/2013 19/12/2013 Rademaker Dimitri
10/12/2013 nvt
Van Olmen - Meesen

Loix Jos
nvt
Kindermans Jean-Paul

Nurop 4
Onderdorp 46
Langstraat 27

78

Riemst

R/2013/23/78/BE

10/12/2013

17/12/2013 Gielen Ronald

xyz architecten

Visesteenweg 18

79

Riemst

R/2013/24/79/BE

9/12/2013

19/12/2013 Coenegrachts - Derwa

Levenstond Mathieu

Kasteelstraat 1

80

Bilzen

B/2013/19/80/BE

13/12/2013

16/12/2013

nvt

Mopertingenstraat 50

x

81
82
83

Voeren
Bilzen
Bilzen

V/2013/35/81/BE
B/2013/20/82/BE
B/2013/21/83/BE

13/12/2013
9/12/2013
9/12/2013

19/12/2013 Grisard Mathieu
9/01/2014 stad Bilzen
9/01/2014 Thijssen Johannes

Fafchamps Emmanuel
nvt
nvt

Withuisstraat 28
Winkelomstraat 8
Pannenovenstraat

x
x
x

meergezinswoning met parkeergarage
herinrichten van het gebied rond de
Heidemolen
uitbreiding van een vergunning voor een loods
met stal voor runderen met aanpassing van de
inplanting
herschikken van een bestaande woning in 2
nieuwe woningen
functiewijziging van een restaurant en 2 semipermanente woningen naar 2 permanente
woningen
bouwen van een kookstudio op een reeds
bestaande zolder van een schuur
verbouwing en uitbreiding van een woning

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

afd 2, sie F, nr 200k
afd 3, sie B, nr 648e
afd 3, sie B, nr 639a, 648e

afd 7, sie B, nr 377d, 376f/deel gunstig
afd 2, sie BE, nr 244, 237, 236, …gunstig

afd 2, sie A, nr 1206h

gunstig ovw

afd 6, sie C, nr 980f

gunstig ovw

afd 5, sie A, nr 1c

gunstig

afd 1, sie A, nr 797k
afd 5, sie A, nr 315a02
afd 2, sie A, nr 131g, 136f,
verbouwen van een eengezinswoning
136g
bouwen van een brug
afd 6, sie A,
nieuwbouw van een eengezinswoning
afd 8, sie B, nr 1540d
verbouwen van bestaande vierkantshoeve tot 9 afd 1, sie A, nr 343s, 321y,
wooneenheden
320/03c, 320g, k
verouwing woning tot twee woningen met
garage en carport
afd 9, sie A, nr 489/02k
verkaveling
verbouwing van een apotheek met 2
appartementen tot 4 appartementen
kappen en ontstronken van 11 bomen
kappen van 9 bomen (fijnspar)

gunstig
gunstig
gunstig

gunstig
gunstig
nvt
gunstig
nvt
gunstig ovw
gunstig

sie A, nr 213f, 213g, 227d/deel gunstig ovw
afd 5, sie B, nr 114k
afd 6, sie B, nr 1209d
afd 2, sie E, nr 92a

gunstig
nvt
nvt
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Bijlage 7.

Verslagen van de Raad van Bestuur

Verslag Raad van Bestuur 25/1/2012

15u00

Riemst

Aanwezig

Felix Puts, Mark Vos, Eddy Vandoren, Pieter Walbers, Linda Bogaert, Veerle
Vansant, Tim Vanderbeken (notulen)

Verontschuldigd

Maike Meijers, Huub Broers, Katelijne Beerten, Jan Peumans, Alain
Vanderhoeven, Alex Vangronsveld

Niet aanwezig

Jean Geraerts, Judith Voets, Marie-Elise Smets

1.

Goedkeuring vorig verslag (14/12/2012)

2.

Financiën
a. Stand van zaken
Op de rekening staat op dit moment 7.909 €. Dit moet volstaan om de lonen voor januari
en wat kosten te betalen. FP kaart opnieuw het structurele probleem ivm de financiële
situatie aan. Hij voorziet een uitgave van ca. 20.000 € tussen nu en april. Zonder snelle
storting van Vlaanderen is er probleem. FP oppert de mogelijkheid om geld te lenen.
TV meldt dat Vlaanderen snel zal storten; de procedure voor de eerste schijf (50.000 €) is
immers al gestart. Wanneer het jaarverslag opgeleverd wordt, kan de laatste schijf
binnen de twee weken gestort worden (20.000 €)
Ook de gemeenten kunnen, weliswaar in 12‟den, al storten [actie EV, KB en JV, voor
zover nog niet gebeurd]. Riemst moet nog ca. 2.500 van 2012 storten. MV zegt dat ook
de subsidie voor 2013 spoedig en vroeger dan anders zal uitgekeerd worden. PW zette
dit al op de agenda van het college.
MV voegt toe dat, mochten er zich problemen voordoen met de lonen of andere tekorten,
Riemst dit zal voorschieten.
TV maakte een overzicht hoeveel Zolad+ in grootte orde nodig heeft. Het gaat om 5000 €
de
2
pensioenpijler, 5000 € loonstijging VV A1a naar A1b, 10.000 € oplossen
liquidititeitsprobleem. In totaal dus 20.000 €.
De raad stelt voor te onderzoeken of er een draagvlak bestaat om de forfaitaire bijdrage
aan Zolad+ op te trekken met 5.000 € én de mogelijkheid TV en VV als personeelsleden
aan te werven bij een van de gemeenten en functioneel ter beschikking te stellen van
Zolad+. Dit brengt enige besparingen met zich mee (ca. 5000 €) [actie TV].
MV vraagt waarom Zolad+ niet zelf de archeologische onderzoeken uitvoert voor de
gemeenten. TV antwoordt dat dit niet meer kan wegens de minimumnormen. MV stelt
voor de minister een brief te schrijven met de vraag of er een uitzondering kan gemaakt
worden voor Zolad+ inzake minimumnormen en de BTW-problematiek [actie TV].
b.

Goedkeuring begroting 2013
De begroting wordt overlopen, aangepast en behoudens technische commentaar
goedgekeurd.

c.

Goedkeuring jaarrekening 2012
De raad keurt deze, behoudens technische commentaar goed.
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d.

Niet-betaling Archaeobook
TV wacht nog op adres incassobureau van MES. TV stelt voor toch een deurwaarder in
te schakelen. De raad gaat hier mee akkoord [actie TV].

3. Goedkeuring jaarverslag
Het jaarverslag wordt, behoudens technische commentaar goedgekeurd.
4.

IOED
a. Belangrijke lopende dossiers OE
Archeologie
Spelver
Romboutstraat
Bouwkundig erfgoed
Ark van Noë (Grote Spouwen)
b. Beleids- en beheerscyclus
Er werd een nota opgesteld in het kader van BBC. Elke gemeente krijgt de kans de lijst en
nota aan te vullen.
c. Ambitienota en meerwaardenota
Beide nota‟s worden voorgelegd aan de nieuwe ploeg.

5.

Varia
a.

b.

Vastleggen datum volgende vergadering
15 Februari 2013 (Bilzen), met de nieuwe ploeg
Nieuwe datum: 22/2/2013 (Bilzen) om 11u45
Uitstaande taken
TV neemt contact op met de verantwoordelijken.

Taak
Uitwerken proefproject Regionaal Landschap
Aankoop server
Rechtspositieregeling
de
2 pensioenpijler
Klacht politie
Aanleveren documenten aan A&Co
Voorstel verhoging ifv begroting
Mark Vos contacteren
Contactpersoon Incassobureau
Uitbetaling in 12’den

Door

Status

Raad van bestuur

TV

Lopende

17/9/2010

TV
TV
MM/TV
MM
FP
TV
TV
MES
EV, KB en
JV

uitgesteld
lopende
lopende

11/02/2011
13/05/2011
16/12/2011
14/9/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012

Draagvlak onderzoek voor verhoging forfait

TV

Draagvlak onderzoek voor opname in
personeelsbestand TV en VV

TV

Contacteren deurwaarder

TV

OK
OK
OK

25/1/2013
25/1/2013
25/1/2013
25/1/2013
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Verslag Raad van Bestuur 22/2/2013

Aanwezig:

11h45

Bilzen

Pierre Nelissen, Guy Swennen, Ivo Thys, Katelijne Beerten, Roland Vanmuysen,
Linda Bogaert, Pieter Walbers, Eddy Vandoren, Alex Vangronsveld, Felix Puts,
Mathieu Eycken, Tim Vanderbeken, Veerle Vansant

Verontschuldigd:

Huub Broers, Maike Meijers

6.

Goedkeuring vorig verslag (25/1/2013)

7.

Voorstellingsronde

8.

Aanduiding voorzitter, ondervoorzitter en financiële beheerder
Omwille van de afwezigheid van Huub Broers wordt dit punt verdaagd naar de volgende
vergadering. FP dringt er wel op aan snel een beslissing te nemen, zodat hij zijn taken kan
overdragen.

9.

Stand van zaken financiële situatie
Op dit moment zit 3172 € in kas. Een aantal kosten zijn nog niet betaald, ca. 17 000 € aan kosten
zijn dringend te betalen.
Riemst zou de subsidie een dezer storten. Ook de eerste schijf van de Vlaamse Overheid zou
binnen een paar weken gestort worden.
Om een oplossing te vinden voor de financiële situatie wordt o.a. onderzocht of een functionele
terbeschikkingstelling (een soort detachering) van de personeelsleden vanuit een van de
de
gemeenten mogelijk is. Dit zou enkele duizenden euro‟s kunnen besparen (o.a. 2
pensioenpijler). Archeologische dienst CO7 werkt op deze manier. TV vraagt de
beheersovereenkomst van CO7 op [actie TV].
Ook een samenwerking met de provincie wordt onderzocht (bvb. provincie Antwerpen en Oost-Vl.
participeren in intergemeentelijke diensten). TV plant hierover een afspraak met de deputé [actie
TV].
Er wordt ook gekeken naar de voorstellen van Mark Vos. Deze stelde voor om Zolad+ zelf de
onderzoeken te laten uitvoeren. Er wordt momenteel onderzocht of dit kan en waar mogelijke
(juridische en andere) knelpunten liggen. TV vroeg om een overleg met het agentschap. Dit
overleg gaat door op 10 april. Op basis daarvan wordt de brief opgesteld.

10. Bespreking ambitienota
De nota wordt toegelicht. De vergadering geeft aan dat een uitbreiding met Eijsden-Margraten
een interessante piste is, ook om de financiële last te verlichten, en vraagt om dit verder te
onderzoeken [actie TV]. TV en VV hebben vorige week ook een afspraak gehad met schepen
Raskin van Hoeselt. Hij zou een mogelijke samenwerking verder aftoetsen, maar vreest dat zijn
collega‟s moeilijk te overtuigen zijn.
Er wordt verder opgemerkt dat men moet oppassen met de cijfertabel achteraan de nota, die kan
mogelijk een averechts effect hebben. De tabel zal uit de nota gehaald worden [actie TV/VV]. RV
merkt verder ook op dat het vragen van meer geld eigenlijk een inhaaloperatie is en dat dit
duidelijk moet vermeld worden evenals de stijging van de dienstverlening.
GS heeft een opmerking bij het toevertrouwen van het beheer van Zolad+ aan de schepen RO.
Koppeling met de schepen van cultuur, toerisme e.a. is even relevant. TV en VV zullen deze
passage in de nota aanpassen [actie TV/VV].
De ambitienota zal de komende weken verder besproken worden per gemeente met de
bevoegde schepenen en ambtelijke vertegenwoordigers van Zolad+.
11. Bespreking meerwaardenota
De nota wordt kort overlopen. Er zijn geen onmiddellijke opmerkingen.
12. Stand van zaken IOED
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a. Bouwkundig erfgoed
i. Openkerken
Open Kerken zal in het kader van een PDPO-project fietsroutes rond religieus
erfgoed uitwerken in Bilzen, Hoeselt en Riemst. De infosessie in Voeren was
een succes. Drie kerken zullen deelnemen aan Dag van de Open Kerken.
ii. Inventaris Bilzen
Het project werd besproken met burgemeester en schepen en zal verder
uitgewerkt worden.
iii. Lopende dossiers
hoeves Grote Spouwenstraat, Bilzermolen, hoeve Kiezelweg, kerkhof
Veldwezelt, mergelgroeven, sociale woningen ‟s-Gravenvoeren.
iv. Funerair erfgoed
Op 19/02 vond de startvergadering plaats. Een 20-tal vrijwilligers zal
meewerken aan de inventarisatie.
b. Archeologie
i. Lopende dossiers
Spelver II-Bilzen, Tongersestraat, Jonkholt, Bonderstraat-Lafelt, studieopdrachten Riemst, industriezones Lanaken, Neanderthalersite, Navagne,
Steenbosch
c. OMD
Het agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
d. Interdienstelijke samenwerking
Het agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.

13. Vastleggen data rvb 2013
Volgende vergadering: 22 maart, 12 uur, Lanaken
14. Varia
a. Lezing Karen Jeneson
LB ziet een samenwerking hieromtrent mogelijk
b. Jaaroverzicht Zolad+
TV en VV geven toelichting bij het jaarverslag op 5/3 in Lanaken en op 27/3 in Riemst.

Taak

Door

Status

Raad van bestuur

EV, KB en
JV

lopende

25/1/2013

Draagvlak onderzoek voor verhoging forfait

TV

lopende

25/1/2013

Draagvlak onderzoek voor opname in
personeelsbestand TV en VV

TV

lopende

25/1/2013

Brief aan de minister

TV

lopende

25/1/2013

Contacteren deurwaarder

TV

25/1/2013

Opvragen beheersovereenkomsten

TV

22/2/2013

Afspraak député

TV

Eijsden-Margraten

TV

22/2/2013

VV/TV

22/2/2013

Uitbetaling in 12’den

Aanpassen ambitienota

OK

22/2/2013
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Raad van Bestuur 22/3/2013

12u00

Lanaken

Aanwezig: Guy Swennen, Pierre Nelissen, Mathieu Eycken, Eddy Vandoren, Pieter Walbers, Roland
Vanmuysen, Maike Meijers, Linda Bogaert, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken
Verontschuldigd: Katelijne Beerten, Alain Vanderhoeven, Huub Broers, Ivo Thys, Alex Vangronsveld
_________________________________________________________________________________
15. Goedkeuring vorig verslag (22/2/2013)
Het verslag wordt goedgekeurd.
16. Voorstellingsronde (bis)
17. Aanduiding voorzitter, ondervoorzitter en financiële beheerder
Na telefonisch overleg met Huub Broers wordt Guy Swennen aangeduid als nieuwe voorzitter van
Zolad+. Hierbij wordt de beurtrol voor het voorzitterschap verlaten. Bilzen blijft als grootste gemeente
voorzitter. Pierre Nelissen wordt ondervoorzitter. De vergadering ziet de functie van penningmeester
bij voorkeur toegekend aan Mathieu Eycken. Deze aarzelt. Er wordt afgesproken dat ME
penningmeester zal zijn voor max. 1 jaar. Binnen die termijn moet duidelijk zijn of een van de
gemeenten de personeelsleden van Zolad+ in dienst wil nemen (zie verder). Het betalen van
rekeningen e.a. is dan voor de financiële dienst van de betreffende gemeente, niet meer voor de
penningmeester. ME vraagt een week bedenktijd.
Wat de toegang van de Belfiusrekening betreft worden Maike Meijers, Felix Puts en Jan Peumans als
„lasthebbers‟ vervangen door Tim Vanderbeken, Veerle Vansant en Pierre Nelissen.
18. Stand van zaken financiële situatie
a. Rekeningstand
De bijdrage van Riemst werd gestort. Er zit op dit moment ca. 12 700 euro in kas. Binnen de
maand zou de eerste schijf van Vlaanderen gestort worden (40 000 euro).
b. Mogelijke scenario’s
- TV zal een symbolische verhoging van de subsidie (bvb. 5000 euro) bepleiten bij Vlaanderen.
- Zolad+ als een volwaardige Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst, door ook een werking
rond landschappen uit te bouwen. Het extra takenpakket geeft recht op een extra subsidie vanuit
OE van 25 000 euro. De subsidie moet aangewend worden om de beheerstaak van 1 VTE
landschappen te verzekeren (waarvan 0.75 VTE dient ingezet conform de resultaatsverbintenis).
Mits het verschuiven van enkele taken is het mogelijk dat het huidige personeel dit takenpakket
opvangt. GS vraagt hierover een heldere nota voor te bereiden. Deze zal besproken worden op
de volgende RvB en daarna voorgelegd aan de verschillende schepencolleges (actie TV, VV).
- opname van de personeelsleden bij een van de vier gemeenten, als personeel „ter beschikking
gesteld aan de projectvereniging‟. Hierdoor wordt bespaard op een aantal kosten zoals sociaal
de
secretariaat, boekhouding, 2 pensioenpijler. Onderlinge afspraken tussen IOED en beherende
gemeente worden vastgelegd in een protocol cf. CO7. Ook dit voorstel wordt verder uitgewerkt en
voorgelegd aan de gemeentes zodat zij dit verder kunnen onderzoeken.
- samenwerking met provincie. Er is op dit moment inhoudelijke samenwerking. Mogelijk kan de
provincie ook financieel participeren in Zolad+. TV heeft hierover binnenkort een afspraak met (de
medewerker van) de deputé.

98

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2013

- uitbreiding Zolad+ met stad Tongeren, vnl. m.b.t. bouwkundig erfgoed. N.a.v. een concrete
inhoudelijke vraag van stad Tongeren aan de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed werd
hierover een ballonnetje opgelaten. Een samenwerking tussen de archeologen van Tongeren en
Zolad+ kan verder ook voordelen opleveren.
19. Lopende dossiers IOED
Agendapunt wordt verdaagd.
20. Vastleggen data rvb 2013
Volgende vergadering wordt vastgelegd op vrijdag 26 april om 12 uur in Voeren.
21. Varia
a. LB merkt op dat de aangekondigde samenwerking over de lezing van Karen Jeneson niet kan
doorgaan omdat het museum dezelfde lezing reeds geboekt heeft later op het jaar. LB pleit wel voor
verdere samenwerking met Zolad+ en vraagt TV hierover samen ideeën uit te werken.
b. MM vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het archeologisch onderzoek op Spelver. ...
c. Vanuit OE is de beslissing genomen dat de erfgoedconsulenten de vergaderingen van IOED‟s niet
meer mogen bijwonen. TV vraagt of hierop niet gereageerd moet worden. GS stelt voor om dit subtiel
aan te kaarten bij het geplande overleg met OE („wij betreuren dat...‟).
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Verslag Raad van Bestuur 26/4/2013

Aanwezig:

12u00

Voeren

Guy Swennen, Huub Broers, Pierre Nelissen, Alex Vangronsveld, Ivo Thys, Eddy
Vandoren, Roland Vanmuysen, Katelijne Beerten, Pieter Walbers, Veerle Vansant,
Tim Vanderbeken

Verontschuldigd:

Mathieu Eycken, Maike Meijers, Linda Bogaert, Alain Vanderhoeven

Voor akkoord
Guy Swennen, voorzitter

Huub Broers, financieel beheerder

22. Goedkeuring vorig verslag (22/3/2013)
Het verslag wordt goedgekeurd.
23. Financiën
a. Aanduiding financiële beheerder
HB stelde via mail voor de taak op zich te nemen. De voorbereidingen gebeuren echter door TV
en VV, evenals de betalingen na goedkeuring van HB.
Wat de toegang van de Belfiusrekening betreft worden Maike Meijers, Felix Puts en Jan
Peumans dus als ‘lasthebbers’ vervangen door Tim Vanderbeken, Veerle Vansant en Huub
Broers (itt vorig verslag waar PN werd genoemd). Tim krijgt de volmacht op de rekening om de
betalingen te kunnen uitvoeren.
b. Wijziging statuten
Dit punt is niet meer van toepassing wegens de invulling van het mandaat van financiële
beheerder.
c. Stand van zaken financiële situatie
i. Rekeningstand
Op dit moment staat 9042,48 € op de rekening.
Zoals reeds aangekondigd via mail zal er zich mogelijk in augustus een probleem
voordoen inzake de betalingen van de lonen. Uitgaande van het feit dat binnenkort
ca. 45.000 € (stortingen minus de kosten) op de rekening zal staan en uitgaande van
het feit dat ca. 10.000 € per maand wordt uitgegeven aan lonen, is er nog voldoende
voor 4 maanden loon (april-juli).
Tijdens een overleg in Riemst werd dit probleem aangekaart en werd er herinnerd
aan de belofte van de burgemeester om indien nodig de lonen voor te schieten (cf.
RvB van 25/01/2013). Het is wachten op een reactie.
ii.

Stand van zaken scenario’s
1. Provincie
TV had een overleg met medewerker van gedeputeerde Philtjens. Deze ging de
vraag voorleggen aan de gedeputeerde en het PCCE.
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2.

3.

4.

5.

Vlaanderen
TV had een overleg met administratie, afdelingshoofd en de gewestelijke
erfgoedambtenaar. Zij gingen onze vraag meenemen in het algemene
subsidiedebat rond IOED’s in het kader van het nieuwe decreet.
Landschappen
In ditzelfde overleg is de taakuitbreiding van Zolad+ ook aan bod gekomen. Dit
werd positief onthaald. Op 26/4 werd vanuit de administratie de vraag gesteld
om een officieel schrijven te richten met het voorstel van Zolad+. Afhankelijk
van een begrotingswijziging kan deze taakuitbreiding mogelijk al in 2013 een feit
worden.
Personeel
In Riemst is dit al ter sprake gekomen, in Bilzen nog niet. Er is wel een
vergadering belegd met GS en EV. Mogelijk kan deze piste verlaten worden.
Uitbreiding
Van Tongeren is niets meer vernomen, VV polst nog eens [actie VV].
Eijsden-Margraten liep niet echt warm. RV polst nog eens omdat Zolad+ toch
betrokken wordt in 2 dossiers die Eijsden-Margraten en Voeren samen trekken
[actie RV].

24. Lopende dossiers IOED
i. Monumenten
De belangrijkste lopende dossiers worden kort toegelicht.
1. Bilzen: Bilzermolen, Blondeswinning, uitbreiding inventaris
2. Lanaken: hoorzitting Groenplaats, Heidemolen, kasteel Oud-Rekem
3. Riemst: Mergelschuur Kanne, hoeve Coenegrachts Zussen, hoeve Lindeboom,
funerair erfgoed
4. Voeren: erfgoedlandschap, Open Kerken
IT vult aan dat tijdens de laatste GR ingestemd werd om ook de inventaris van Riemst
te herzien.
TV stelt de vraag of een uitbreiding van de inventaris ook geen optie is in Lanaken. PN
antwoordt. VV neemt contact op met KB om de mogelijkheden te onderzoeken [actie
VV].
ii.

Archeologie
De nieuwe dossiers worden kort toegelicht.
1. Tongersestraat –Bilzen
2. Hoeneveld – Voeren
3. Beschermingen Voeren vanuit KCML
PN stelt de vraag waarom onderzoek in sommige gevallen duurder is in Lanaken. TV
licht de (inhoudelijke) verschillen in de dossiers toe. TV zal de secretaris vragen om
dergelijke vragen aan Zolad+ te stellen om misverstanden te vermijden [actie TV].
IT vraagt of de erfgoedconsulenten een toelichting kunnen geven rond het nieuw
decreet [actie TV en VV].

25. Klacht Roland Wenzlawski
TV licht het punt toe. GS en TV zullen samen zitten om de klacht inhoud te geven [actie GS en
TV]
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26. Vastleggen volgende rvb 2013
21 juni, 12u00 in Riemst
27. Varia
Geen variapunten

Taak
Draagvlak onderzoek voor opname in
personeelsbestand TV en VV

Door

Status

Raad van bestuur

TV

opgeschort

25/1/2013

Brief aan de minister

TV

lopende

25/1/2013

Contacteren deurwaarder

TV

25/1/2013

(*) Nota terbeschikkingsstelling

TV/VV

opgeschort

22/3/2013

Nota scenario’s/concrete resultaten

TV/VV

lopende

22/3/2013

Brainstorm ideeën samenwerking
provincie

TV

22/3/2013

Tongeren polsen ikv samenwerking

VV

26/4/2013

Eijsden-Margraten polsen

RV

26/4/2013

Inventaris Lanaken?

VV

26/4/2013

Secretaris Lanaken contacteren

TV

Nieuw decreet toelichten

TV/VV

OK

26/4/2013
26/4/2013
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Verslag Raad van Bestuur 21/06/2013

12u00

Riemst

Aanwezig: Guy Swennen, Mathieu Eycken, Eddy Vandoren, Roland Vanmuysen, Pieter Walbers, Alex
Vangronsveld, Tim Vanderbeken, Veerle Vansant
Verontschuldigd: Pierre Nelissen, Katelijne Beerten, Maike Meijers, Alain Vanderhoeven

28. Goedkeuring vorig verslag (26/04/2013)
Het verslag wordt goedgekeurd.
29. Financiën
i.

Rekeningstand
Op dit moment staat ca. 41.000 € op de rekening.
Het vakantiegeld zal volgende week uitgekeerd worden.
TV vraagt wel een kleine investering voor het overzetten van www.zolad.be naar een
andere server (ca. 50 €). De jaarlijkse bijdrage blijft vooralsnog ongewijzigd op ca. 200
€ voor het onderhoud van de server. Dit heeft als belangrijke voordeel dat de
webmaster van Riemst toezicht kan houden op de site. De raad gaat akkoord.

ii.

Stand van zaken scenario’s
1. Provincie
Niets meer vernomen. TV neemt contact op met PCCE [actie TV]. GS stelt
voor de gedeputeerden afzonderlijk aan te spreken en indien ze het voorstel
steunen een schrijven te richten naar de deputatie waar om subsidies wordt
gevraagd [actie MM, PN, GS].
2. OE
(zie verder onder 3. Landschappen)
3. Toetreding Eijsden-Margraten
Contactpersoon polste de wethouder maar kwam terug met negatief nieuws.
Het wordt als te duur ervaren.
4. Personeelsoverdracht
Wordt niet meer als opportuun of hoogdringend ervaren omwille van 3.
Landschappen.

30. Landschappen
Begin juni ontving Zolad+ een brief waarin werd meegedeeld dat Zolad+ het takenpakket
landschappen kan toevoegen aan de bestaande taken. Dit betekent dat 25.000 € extra subsidie
wordt uitgekeerd. Dit houdt ook in dat de problemen inzake financiering voor het grootste deel
zijn opgelost en dat sommige bovenstaande scenario‟s naar de prullenbak kunnen verwezen
worden.
Binnenkort wordt een afspraak gemaakt met het agentschap om een resultaatsverbintenis op te
stellen.
Ook de statuten dienen aangepast. Zolad+ schrijft duidingsnota bij het doel en de aard van de
wijzigingen [actie TV]. De statuten zullen voorgelegd worden op de GR van oktober. Tegen dan
zal er ook duidelijkheid zijn over de precieze invulling van de taken.

31. Lopende dossiers IOED
a. Bouwkundig erfgoed
Bilzen:
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kapel Op de Meer: familie en buurtbewoners zullen kapel opknappen. Zij
hebben contact gelegd met architect P. Vos. Zolad+, OE en RL volgen mee
op.
hoeves Grote Spouwenstraat: bouwaanvraag is ingediend
vakwerkhoeve Merem: in ontwerpfase, Zolad+ zal een bouwhistorische
registratie vragen voor de sloop van de vakwerkgedeelten
Lanaken:
woonzorgcentrum Groenplaats: openbaar onderzoek is afgelopen,
vergunningsprocedure wordt afgerond
Ankerplaats „Steilrand van het Kempisch Plateau van de Kikbeek tot de
Asbeek‟ is voorlopig aangeduid door Vlaamse Regering.
kasteel Oud-Rekem: herstel toren vordert traag
Riemst:
Apolloniakapel: beslissing om kapel over te nemen wordt nog steeds in
beraad gehouden
Mergel: er zal een werkgroep opgericht worden om te werken rond
problematieken mergel.
hoeve Vrijens Kanne: nieuwe architect aangesteld
Voeren:
Annakapel: werd officieel geopend door Herita
beheer van de kruisen en kapellen wordt op de agenda geplaatst.

b. Archeologie
Riemst
Leemontginning: onderzoek gaat binnenkort van start
Lafelt: Vlaanderen betaalt onderzoek skeletten
Studie-opdrachten Lafelt, Hoogboschveld en Bovenveld: lopen voorspoedig
Poststraat:
Bilzen
Spelver: het project is gegund
Jonkholt: volgende week afspraak met Rombout Nijssen ivm boek en vervolg
project
Lanaken
Sportvelden: Zolad+ liet boringen uitvoeren ipv proefsleuven. Besparing ca.
21.000 €
Bedrijventerreinen: start binnenkort
Voeren
WOI-verhalen: Erwin Pasmans trekt de rest van de procedure, Zolad+ levert
hand- en spandiensten
Hoeneveld: vondsten uit Romeinse periode
Navagne: dossier wordt verder voorbereid, vertraging aan Nederlandse zijde
32. Evaluatie presentatie OE decreet
Presentatie wordt positief geëvalueerd. GS vindt dat we dit meer moeten doen.

33. Open Monumentendag
Zondag 8 september, feesteditie 25 jaar OMD.
Bilzen: fototentoonstelling 25 jaar OMD in dekenij, stadswandeling centrum Bilzen.
Lanaken: openstelling sites in Oud-Rekem, Pietersheim, voormalige Rijkslandbouwkolonie OPZ
Riemst: activiteiten rond Slag van Lafelt, orgelconcert
Voeren: openstelling Commanderie, forelkwekerij, wandeling tunnel en viaduct WOI
Er wordt geopperd om in de toekomst te werken met een beurtrol voor OMD. Er wordt
afgesproken om eens te brainstormen over de toekomst van OMD in de Zolad+-gemeenten.
34. Vastleggen volgende rvb 2013
6/9/2013 om 12u00 in Bilzen
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35. Varia
Geen varia

Taak

Door

Status

Raad van bestuur

Contacteren deurwaarder

TV

25/1/2013

Brainstorm ideeën samenwerking provincie

TV

22/3/2013

Tongeren polsen ikv samenwerking

VV

Inventaris Lanaken?

VV

26/4/2013

Provincie contacteren

TV

21/6/2013

GS/MM/P
N

21/6/2013

TV

21/6/2013

Gedeputeerden contacteren
Duidingsnota schrijven

lopende

26/4/2013
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Verslag Raad van Bestuur 06/09/2013

12u00

Bilzen

Aanwezig: Pieter Walbers, Eddy Vandoren, Katelijne Beerten, Maike Meijers, Ivo Thys, Guy Swennen,
Mathieu Eycken, Tim Vanderbeken, Veerle Vansant
Verontschuldigd: Roland Vanmuysen, Pierre Nelissen, Alex Vangronsveld, Ingrid Vanderhoydonck

36. Goedkeuring vorig verslag (21/06/2013)
Het verslag wordt goedgekeurd.

37. Financiën
i.

Rekeningstand
Er staat op dit moment 14.432,53 euro op de rekening. De tweede
subsidieschijf van 30.000 euro wordt binnenkort gestort. Hiermee zouden de
vaste kosten tot op het einde van het jaar net betaald kunnen worden.

ii.

Stand van zaken scenario’s
1. Provincie
De gedeputeerden werden nog niet aangesproken. GS stelt voor een
nota op te maken waarin duidelijk staat wat we van de provincie
wensen (financiële ondersteuning 20.000 euro, lidmaatschap dan wel
partnerschap) opdat ieder met dezelfde vraag naar de gedeputeerden
kan stappen. (actie TV)
TV heeft binnenkort ook afspraak met Sandro Claes van PCCE.
2. OE
Zie verder punt 3
3. Extra bijdrage gemeente
Aangezien de overige scenario‟s niets lijken op te leveren, zal de
gemeentes een extra bijdrage gevraagd moeten worden. Dit is
vermoedelijk slechts een tijdelijke inspanning. In 2015 zou het nieuwe
decreet in werking treden, waarbij de subsidieregeling herzien wordt.
Alle intergemeentelijke diensten hebben samen aan de alarmbel
getrokken bij het agentschap over de financiële situatie.
TV schat dat we voor 2014 ca. 20.000 euro extra nodig hebben. Er
wordt voorgesteld het bedrag (deels) variabel te maken op basis van
de grootte van de gemeente. Er wordt een motivatienota voor de
gemeenten opgesteld die wordt ondertekend door de leden van de
Raad van bestuur. (actie TV, VV)
4. Personeelsoverdracht
Dit scenario werd niet verder onderzocht na positieve brief over
landschappen. De draad wordt op vraag van ME weer opgenomen.
Ook hiervoor wordt nota geschreven die duidelijk voor- en nadelen
oplijst. (actie TV, VV)

38. Landschappen
Zolad+ ontving eind juli een tweede brief van het agentschap waarin de eerdere toezegging van
het extra takenpakket werd ontkracht. De uitbreiding naar landschappen kan voorlopig niet
doorgaan omdat er geen budget voorzien is, en er bovendien nog teveel onduidelijkheden zijn
over de taakinvulling i.k.v. de uitvoeringsbesluiten van het OE-decreet en de interne
staatshervoming (algemene landschapszorg zou naar provincies gaan).
TV stelde op voorstel van HB een brief op voor de minister (met Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen
in cc) waarin onze teleurstelling wordt uitgedrukt evenals de hoop dat de uitbreiding toch nog
goedgekeurd wordt. GS vraagt deze brief te herschrijven en af te drukken op briefpapier van
Zolad+, opdat alle leden van de raad van bestuur deze kunnen ondertekenen. (actie TV)
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39. Evaluatie Veerle
VV is bijna vier jaar in dienst en stijgt in 2014 van schaal A1a naar A1b. Hiertoe dient voor het
jaareinde een evaluatie te gebeuren. Formulieren van de personeelsdienst van Bilzen kunnen
hiervoor gebruikt worden. Voorzitter zal evaluatie doen samen met Marva Dexters en iemand van
een van de diensten RO. TV zorgt dat betrokkenen datum afspreken (actie TV).
40. Lopende dossiers IOED
a. Bouwkundig erfgoed
Bilzen: voor de vakwerkhoeve in de Lethenstraat werd nieuw voorontwerp besproken,
bouwaanvraag Ark van Noe is lopende.
Lanaken: moeilijk beweging te krijgen in dossier kasteeltoren, tegen de vergunning
van het woonzorgcentrum op de Groenplaats werd beroep ingediend. RLKM
is bezig met afbakening werelderfgoedzone. Voorstel ligt bij betrokken
schepencolleges ter goedkeuring. Naast Lanaken valt ook klein stuk Bilzen
binnen deze zone.
Riemst: beweging in dossiers hoeves Coenegrachts, Pauly, Neven.
Mergelproblematiek
Voeren: herbestemming elektriciteitscabines wordt opnieuw op agenda geplaatst.
b. Archeologie
Bilzen: - onderzoek op Spelver verloopt voorspoedig en op schema
- Jonkholt: afspraak met de scholen ivm werkmap; tekst voor publicatie is in
voorbereiding (oplevering in november)
Riemst: - Scholen van Morgen: onderzoek is afgerond; weliswaar sporen, maar geen
verder onderzoek
- op 24/9 heeft een infomoment plaats ivm de betredingstoestemmingen op
Bovenveld (studie-opdracht)
Voeren: - ikv Project Navagne werd met NV De Scheepvaart gepraat; deze stonden
positief tov het project
Lanaken: - Minister was op bezoek op de Neanderthalersite
- Onderzoek in Kesselt is terug gestart en leverde yzertijdvondsten op
41. Open Monumentendag
ste
Zondag vindt de 25 OMD plaats. In de vier gemeenten is een druk en gevarieerd programma te
beleven. PCCE selecteerde Commanderie Sint-Pieters-Voeren en Slagveld van Lafelt als locatie
voor een Kastanje-infozuil “erfgoed in de kijker”. Deze worden officieel onthuld op OMD.
42. Vastleggen volgende rvb 2013
18 oktober om 12.30 uur in Lanaken (CC)
43. Varia
KB verwijst naar decreet begraafplaatsen waarin iedere gemeente verplicht wordt een lijst met
graven van lokaal historisch belang op te stellen. Zij wil hier graag werk van maken voor
Lanaken. In Riemst loopt momenteel al een dergelijk project. KB bespreekt dit verder met VV. ITh
vraagt het decreet door te mailen.

Taak

Door

Status

Raad van bestuur

Contacteren deurwaarder

TV

25/1/2013

Brainstorm ideeën samenwerking provincie

TV

22/3/2013

Tongeren polsen ikv samenwerking

VV

26/4/2013

Provincie contacteren/brief opstellen

TV

21/6/2013
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GS/MM/P
N

21/6/2013

Nota extra bijdrage gemeenten

TV/VV

6/9/2013

Nota personeeloverdracht

TV/VV

6/9/2013

Evaluatie VV

GS

6/9/2013

Brief minister landschappen

TV

6/9/2013

Gedeputeerden contacteren
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Verslag Raad van Bestuur 18/10/2013

12u30

Lanaken

Aanwezig

Guy Swennen, Huub Broers, Mathieu Eycken, Pierre Nelissen, Eddy Vandoren, Roland
Vanmuysen, Pieter Walbers, Katelijne Beerten, Alex Vangronsveld, Ivo Thys, Veerle
Vansant, Tim Vanderbeken

Verontschuldigd

Maike Meijers

44. Goedkeuring vorig verslag (6/9/2013)
Het verslag van 6/9/2013 werd nog niet rondgestuurd wegens uitblijven van een goedkeuring door de
voorzitter. Er wordt beslist dat niet meer op deze goedkeuring moet gewacht worden en dat het verslag na
opmaak mag rondgestuurd worden.
45. Financiën
1. Rekeningstand
De rekeningstand op 18/10/2013 is 28.996,96 €.
2. Stand van zaken scenario’s
a. Provincie
TV nam contact met de provincie. Uit de gesprekken blijkt dat de provincie niet structureel (door
bv. een lidmaatschap) maar wel projectmatig (en voorlopig eenmalig) wil samenwerken met
Zolad+. In de weken die volgen krijgen we hierover uitsluitsel.
b. Extra bijdrage gemeente
VV en TV maakten een berekening waaruit blijkt dat voor 2014 er een verhoging van 13.525,23 €
nodig is. Elke gemeente licht de stand van zaken toe.
Bilzen: het college stelde zich vragen of een tweede pensioenpijler wel nodig was. In een periode
waar een gemeente dient te besparen is het moeilijk te verantwoorden om de personeelsleden
van een zgn. satelliet meer te geven dan hun eigen personeelsleden. Bilzen wil het tekort
gehalveerd zien.
Lanaken: men stelde zich vragen hoe dit allemaal zo ver is kunnen komen. Heeft de raad dit in
2009 niet kunnen voorzien?
Riemst:Kan er niet bespaard worden op de overige kosten? Wat met de tijdsbesteding en de
where-abouts van de twee personeelsleden? De gemeente wil hierin inzage. ME wil ook
duidelijkheid over bv. de terugbetaling van vervoerskosten, thuiswerk,…
Voeren: de gemeente betreurt dat er een verhoging moet komen maar ziet ook in dat de taken,
of dit nu gewild is of niet, zullen toenemen via het nieuwe OE-decreet. Zolad+ kan deze taken
perfect invullen gezien de expertise; de gemeente kan dit zelf niet. Voor Voeren is er dus geen
probleem.
VV en TV lichten toe.
Bilzen: De erfgoedconsulenten begrijpen dit en stellen voor de invoering van de tweede
pensioenpijler (ca. 5000 €) uit te stellen tot een latere datum wanneer duidelijkheid bestaat over
de nieuwe subsidiewijze in het OE-decreet. Dit houdt in, mits goedkeuring, dat de gemeenten
slechts 8525,23 € moet bijpassen.
Lanaken: TV schetst de situatie in 2009. Toen werd beslist het eerste jaar niet te verhogen, maar
dat wel te doen vanaf 2011. In 2011 is er een verhoging gevraagd, maar (tegen de afspraken uit
2009 in) onvoldoende om de structurele problemen op te lossen. Mocht er in 2011 voldoende
zijn verhoogd bestond dit probleem niet.
Riemst:VV zegt dat er mogelijk nog wel wat kan bespaard worden op bv. verzekeringen en
andere kleine posten. Hiermee is al rekening gehouden in de raming. TV brengt in herinnering dat
sinds 2011 er op heel wat posten effectief is bespaard (nieuwjaarsreceptie, aankoop boeken,…)
en dat meer besparen eigenlijk niet meer lukt zonder de werking in gevaar te brengen.
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Wat de tijdsbesteding en where-abouts betreft, stuurde TV een aantal weken terug een vraag
ivm de toegang toe de agenda’s. Tot op heden kreeg TV hierop geen antwoord. TV stelt voor een
maand/weekverslag voor te leggen op het inhoudelijk discussieforum (zie punt 6.1).
IT merkt op dat het niet te begrijpen is waarom de werking van Zolad+ zo onder de loep wordt
genomen: wil de gemeente Riemst ook weten wat de erfgoedcel of het regionale landschap doet,
hoeveel zij terugkrijgen voor wat betaald wordt?
Omtrent de terugbetaling van kosten: TV legt uit dat alles gebeurt volgens de wettelijke regels en
dat er zeker niet meer wordt uitbetaald dan wettelijk vastgelegd. Ivm de andere opmerkingen
van ME wordt verwezen naar het vertrouwen dat de twee personeelsleden zouden moeten
genieten van de deelnemende partners (zie ook de reactie van AV en RV). De voorzitter voegt
eraan toe dat de personeelsleden o.w.v. de intergemeentelijke werking een uitzonderlijk statuut
hebben dat niet volledig past binnen de gangbare kaders van een gemeente en dat dit nu
eenmaal zo is.
Voeren:het OE-decreet schuift inderdaad een aantal taken naar de gemeenten en Zolad+ kan
deze taken uitvoeren voor de gemeente. Daarin ligt de kracht van de samenwerking en de
meerwaarde voor de gemeenten.
De voorzitter besluit de discussie met de volgende taken voor TV en VV (actie VV en TV):
- er wordt een nota opgemaakt met de meerwaarde uit het OE-decreet voor de gemeenten
- er wordt een herberekening gemaakt van de bijdragen
3. BTW-plicht Zolad+
Zolad+ ontving een schrijven van de BTW-administratie (als bijlage). Hieruit blijkt dat er vanaf 2014
BTW dient betaald te worden op de bijdragen van de gemeente. TV onderzoekt in samenspraak met
de accountant de stappen die moeten gezet worden. TV houdt de raad op de hoogte.
4. Landschappen (en de actiepunten)
Op de twee na laatste vergadering werd beslist een brief te sturen naar de minister. Op de vorige
vergadering werd een brief voorgelegd, maar voorgesteld deze te herschrijven. Wegens een misverstand
was de brief al verstuurd naar de minister. Zolad+ kreeg antwoord (als bijlage 2). TV en VV vrezen dat
hiermee het voorstel finaal is afgeschoten en beter gewacht wordt op de invoering van het nieuwe OEdecreet.
5. Evaluatie Veerle
Er is een procedure afgesproken. Op 30/10 om 14u zal VV geëvalueerd worden. TV maakt hiervoor dossier.
6. Lopende dossiers IOED
1. Inhoudelijk ‘discussieforum’
VV en TV stellen voor, parallel aan de raden van bestuur, een discussieforum in het leven te roepen
waar de inhoudelijke zaken van de IOED aan bod kunnen komen. Op de raden van bestuur is hier
immers geen tijd voor én de statuten bieden hier een mogelijkheid. De precieze
procedure/opzet/…moet nog uitgewerkt (actie VV en TV).
2. Afsprakennota
VV en TV stelden deze week een afsprakennota voor aan het agentschap OE. Deze wordt ter
aanvulling gemaild aan de raad. Een groot deel van de tijd wordt gereserveerd voor de vertaling van
het OE-decreet naar de diverse actoren. De lopende zaken worden vanzelfsprekend nog steeds
opgevolgd.
3. Bouwkundig erfgoed
i.
Inventaris
ii.
Kapellen en kruisen Voeren
iii.
Kasteel Oud-Rekem
4. Archeologie
i.
Jonkholt
ii.
Spelver
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iii.
iv.
v.

Studie-opdrachten
Navagne
Tentoonstelling Europark

7. Evaluatie Open Monumentendag
OMD is zonder meer goed verlopen in de drie gemeenten. Riemst kreeg ca. 400 bezoekers, Voeren ca. 300,
Bilzen ca. 250 en Lanaken 300.
8. Vastleggen volgende rvb
13 december 2013 om 12u30 te Voeren
9. Varia
1. Infomoment OE 11/10
Dit punt is besproken tijdens punt 1.2.
2. Berekening uren 2013 – overzicht
Zoals vorig jaar maken TV en VV een overzicht en zal toegelicht worden in het jaarverslag.
10. Uitstaande actiepunten
Taak

Door

Status

Raad van bestuur

Contacteren deurwaarder

TV

25/1/2013

Brainstorm ideeën samenwerking provincie

TV

22/3/2013

Evaluatie VV

GS

Brief minister landschappen

TV

6/9/2013

Nota extra bijdrage gemeenten

TV/VV

6/9/2013
18/10/2013

Nota meerwaarde gemeenten ikv OE-decreet

TV/VV

18/10/2013

Opzet/uitwerking discussieforum

TV/VV

18/10/2013

30/10/2013

6/9/2013

111

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2013

Verslag Raad van Bestuur 13/12/2013

12u30

Voeren

Aanwezig

Guy Swennen, Huub Broers, Eddy Vandoren, Roland Vanmuysen, Pieter Walbers,
Katelijne Beerten, Ivo Thys, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken

Verontschuldigd

Maike Meijers, Mathieu Eycken, Pierre Nelissen, Linda Bogaert

46.Goedkeuring vorig verslag (6/9/2013 en 18/10)
Opmerking MM:
Ivm de pensioenpijler: We moeten ons niet te vlug gewonnen geven wat die tweede pensioenpijler
betreft, daar moet iets voor voorzien worden, als het al niet maximaal is, dan toch iets! Of Zolad+
nu een 'satelliet'vereniging is of niet, de gemeenten participeren en dragen dus een
verantwoordelijkheid ten opzichte van de personeelsleden. Iedere schepen zou hier in zijn college
op moeten aandringen. Ik verwijs hierbij trouwens naar een eerder genomen beslissingen door de
Raad van Bestuur
Ivm de agendaproblematiek: Dit zijn allemaal zaken die in het verleden geregeld zijn. De agenda
wordt gedeeld met de leden van de raad van bestuur die op eigen verantwoordelijkheid deze
opvolgt of niet. Ze kunnen de personeelsleden daarmee niet in een hoekje drummen van 'we
moeten ze meer controleren', 'wat doen ze eigenlijk'?
Ivm de besparingen: Die besparingen zijn door TV al voldoende toegelicht ter zitting, maar in het
verleden controleerde de penningmeester de uitgaven, ikzelf als voorzitter de agenda. Dat werkte
goed.
Beide verslagen worden goedgekeurd.
47.Financiën
11. Rekeningstand
Er staat op dit moment ca. 12.000 € op de rekening. In december gaat hier nog ca. 4000 €
voor de lonen en ca. 2000 € naar eindejaarstoelage vanaf. Het restant moet ons toelaten de
eerste kosten van januari te dragen.
12. Uitkering werkingstoelagen 2014
De raad benadrukt het belang van een snelle uitbetaling van de werkingstoelagen.
13. BTW-plicht Zolad+
Er wordt verwezen naar de brief vanwege de belastingsadministratie. Dit houdt in dat Zolad+
vanaf 2014 BTW over de bijdragen moet betalen. Er zal een nota opgemaakt worden over de
minimale kosten van Zolad+ mét 21% BTW én een nota over de implicaties van het nieuwe
OE-decreet voor de gemeenten [actie TV, VV voor 1ste week januari]. De gemeentebesturen
zullen eind januari 2014 samenkomen om dit te bespreken.
14. Aanpassing tarieven A&co
A&Co hanteert vanaf 2014 andere tarieven waardoor ze bijna 10% duurder wordt. Er wordt
beslist offertes bij andere boekhouders aan te vragen [actie TV].

48.Lopende dossiers IOED
5. Advieswerkgroep – verslag samenkomst 11/12/2013
Wegens dichte mist minder volk dan verwacht, maar goede discussie. TV en VV stellen
verslag op [actie TV, VV].
6. Meerwaardenota Zolad+
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Deze nota wordt opnieuw doorgestuurd én aangepast (zie hoger).
7. Afsprakennota
Enkel Lanaken geeft opmerkingen o.a. over funerair erfgoed.
Uit de advieswerkgroep bleek ook dat Zolad+ meer moet inzetten op communicatie.
8. Project ism provincie: ‘erfgoed achter de deurbel’
TV licht project toe. Er zal een overleg georganiseerd worden om heemkringen/vrijwilligers
aan te trekken. EVD doet voorstel om ook Grote Spouwen te betrekken. EVD roept mensen
samen [Actie EVD].
9. Bouwkundig erfgoed
Mergelhoeves
Project herbestemming Stebo
Kasteel Rekem
Rentmeesterswoning
Monumentenwacht
10. Archeologie
Jonkholt
Navagne
Bedrijventerreinen Europark
Leemontginning
49.Evaluatie Veerle
De raad gaat akkoord met de evaluatie. HB wordt er bij betrokken als tweede evaluator. EVD werkt
dossier af [Actie EVD].
15.Vastleggen volgende rvb
Riemst, 7/2/2014 om 12u30.
16.Varia
1. TV licht de opdrachthoudende vereniging toe.
2. TV polst of de raad zich kan vinden in een netwerkmoment ism Erfgoedcel Haspengouw (als
nieuwjaarsreceptie).
17.Uitstaande actiepunten
Taak

Door

Status

Raad van bestuur

Contacteren deurwaarder

TV

25/1/2013

Brainstorm ideeën samenwerking provincie

TV

22/3/2013

Gedeputeerden contacteren

GS/MM/P
N

21/6/2013

Nota minimale kosten Zolad+

TV/VV

13/12/2013

Nota implicaties OE-decreet gemeenten

TV/VV

13/12/2013

TV

13/12/2013

TV/VV

13/12/2013

Projectgroep ‘erfgoed achter deurbel’
samenroepen

EVD

13/12/2013

Evaluatie VV

EVD

13/12/2013

Offertes boekhouders
Opstellen verslag advieswerkgroep
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