
STATUTEN COMMISSIE BOUWKUNDIG ERFGOED 
 
 
1. MISSIE 
 
Artikel 1 
De commissie bouwkundig erfgoed streeft na dat het onroerend erfgoed in de gemeente 
Zwevegem naar waarde wordt geschat als een wezenlijk onderdeel van de lokale, sociale 
en culturele rijkdom. 
 
Artikel 2 
De commissie bouwkundig erfgoed streeft na dat eigenaars of toezichthoudende 
overheden het onroerend erfgoed beheren als een goede huisvader en dat particulieren, 
ondernemingen en overheden respectvol met het onroerend erfgoed in de gemeente 
omgaan. 
 
 
 
2. OPDRACHTEN 
 
Artikel 3 
 
§ 1. Advies 
De commissie bouwkundig erfgoed speelt een belangrijke adviserende rol bij de 
beleidsvorming en beleidsuitvoering in de domeinen die een verband hebben of kunnen 
hebben met onroerend erfgoed. Naast erfgoed zijn ook beleidsdomeinen als stedenbouw, 
groen (landschappen, dorpsgezichten) van toepassing. De commissie kan zowel op vraag 
van als op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
§ 2. Publiekswerking 
De commissie bouwkundig erfgoed ontwikkelt ook een publiekswerking die een 
sensibiliserend karakter heeft en de waardering voor het onroerend erfgoed bij de 
bevolking versterkt. Hiervoor kan de commissie bouwkundig erfgoed aansluiten op 
bovenlokale initiatieven (Erfgoeddag, Open Monumentendag,…) maar ook eigen 
sensibiliserende activiteiten organiseren. 
 
§ 3. Instandhouding 
De commissie bouwkundig erfgoed neemt ook zelf initiatieven voor het behoud van 
waardevol onroerend erfgoed. 
 
 
 
3. SAMENSTELLING 
 
Artikel 4 
De commissie bouwkundig erfgoed wordt samengesteld uit personen met een aantoonbare 
expertise. Maken ambtshalve deel uit van de commissie: schepen van erfgoed, schepen 
van ruimtelijke ordening, cultuurbeleidscoördinator en stedenbouwkundig ambtenaar. 
Ambtenaren en schepenen hebben geen stemrecht. 
Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie. 
 
 
 



4. BESLISSINGEN/ADVIEZEN 
 
Artikel 5 
Advies- en bouwaanvragen met betrekking tot panden die op de Gemeentelijke Inventaris 
Bouwkundig Erfgoed staan met locuswaarde middel of hoog worden door de 
stedenbouwkundig ambtenaar steeds voor advies voorgelegd. Een onderbouwd en 
geargumenteerd advies wordt binnen de 30 dagen uitgebracht. 
 
Artikel 6 
Het huishoudelijk reglement bepaalt de concrete werkwijze inzake adviesverlening. 
 
 
 
5. DEONTOLOGIE 
 
Artikel 7 
De leden van de commissie bouwkundig erfgoed zullen de aan hen verstrekte informatie of 
gegevens vertrouwelijk behandelen. 
 
Artikel 8 
Leden van de Commissie Bouwkundig Erfgoed die een belang hebben bij een 
adviesdossier, nemen niet deel aan de beraadslaging en eventuele stemming over het 
dossier. 
 
 


