Persbericht
Vorst, 26 oktober 2016
Villa DEWIN te Vorst :
Gaat het Gewest een dergelijke vernietiging
van ons erfgoed welke zij net heeft geklasseerd toelaten?
De inwoners van de Meunier wijk lanceren een petitie.
Het comité Meunier lanceert vandaag een petitie via de website - www.notrehistoire.be - om de regionale
autoriteiten er aan te herinneren "niet weg te nemen wat net werd toegekend" .
Slechts 3 maanden na het klasseren van de Villa Dewin en een deel van zijn tuin door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, wordt een bouwaanvraag voor een immobiliën project onderworpen aan een openbaar
onderzoek door de Directie Stedenbouw van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Het project voorgesteld door het Gentse bedrijf IMMOGRADA voorziet in de bouw van een complex bestaande
uit 51 appartementen verdeeld over 6 verdiepingen alsook 2 verdiepingen ondergronds met 67 parkeerplaatsen. Dit
geheel, direct grenzen aan de villa, zou een deel van de tuin innemen die niet in de klassering werd weerhouden.
Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden vanaf 27 tot 10 oktober en het overlegcomité is gepland op 29 november.

Het Comité Meunier en de inwoners van de wijk verzetten zich tegen het toekennen van een bouwvergunning voor
dit immobiliën project. Zij beschouwen dit als een schending van de omgeving van de art Deco Villa Dewin van
de hand van architect J.B. Dewin - Hotel Danckaert- alsook een verlies van onvervangbaar ecologisch waarde!
Voorzien in de beschermde perimeter van het geklasseerde goed, zal deze bovenmaatse constructie welke zijn stijl
volledig in disharmonie is met deze van de buurt, de villa volledig "verpletteren". De bescherming waarvan de
villa net komt te genieten wordt hierdoor volledig teniet gedaan. Het project vereist het kappen van een 30 tal
eeuwenoude hoge bomen. Deze vertegenwoordigen een opmerkelijk natuurlijk erfgoed alsook een belangrijk
element als groene long in een reeds zeer dicht bevolkte buurt!
Gezien het enthousiasme waarmee het Comité Meunier en de burgers zich hebben ingezet om de aanvraag voor
het klasseren van de Villa en de tuin in zijn geheel te ondersteunen via een petitie met inzameling van 2000
handtekeningen , kan worden aangenomen dat zij zich opnieuw volledig zullen inzetten om dit nieuwe dossier aan
te pakken.
NotreHistoire is een campagne gelanceerd door het Comité du Quartier Meunier Asbl ten gevolge van het voorstel ter klasseren in oktober 2014 door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van de Villa van Jean-Baptiste Dewin en het geheel van zijn tuin gesitueerd in de Meyerbeerstraat 2933 te Vorst. Het klassement van de Villa Dewin en een deel van zijn tuin in zijn verlengde werd bekrachtigd op 7 juli 2016 door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.
Jean-Baptiste Dewin (1873-1948) Architekt, bouwmeester van het Gemeentehuis van Vorst, ziekenhuisgebouwen zoals het Chirurgisch Berkendael instituut (het vroegere Rode
Kruis complex) op het Brugman plein, alsook vele herenhuizen in de omgeving en in de gemeenten van Anderlecht, Brussel, Vorst, Elsene en Molenbeek. Hij is bekend voor
de humane dimensie van zijn creaties en zijn oog voor detail.

Meer informatie : www.notrehistoire.be
Facebook : Notre histoire / Quartier Meunier Forest – Twitter@classementOui –
quartiermeunier@gmail.com

