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Leuven erkend als ‘onroerenderfgoedgemeente’ 

 
 
Leuven krijgt als eerste kunststad en provinciehoofdstad in Vlaanderen de erkenning 
van‘onroerenderfgoedgemeente’. Dat liet Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en 
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, weten. 
 
Een gemeente kan een erkenning krijgen als onroerenderfgoedgemeente op voorwaarde 
dat zij een stevig eigen beleid voert.  Aan de hand van een lijvig dossier heeft de stad 
Leuven zijn gevoerd beleid moeten toelichten en aantonen dat het een aantal 
bevoegdheden zelf kan opnemen die nu door het agentschap Onroerend Erfgoed worden 
uitgeoefend. 
 
Schepen Dirk Vansina: “We zijn enorm fier met deze erkenning. Er is de laatste jaren heel 
hard gewerkt aan een erfgoedbeleid en we hebben een zeer sterke positieve evolutie inzake 
erfgoed doorgemaakt. De erkenning als onroerenderfgoedgemeente toont aan dat we met 
ons beleid goed zitten en dat we vertrouwen krijgen om daar nog verder in te gaan.” 
 
Een grote troef binnen het Leuvens erfgoedbeleid is het feit dat niet alleen ons 
waardevol bouwkundig erfgoed, maar ook ons uniek landschappelijk en archeologisch 
patrimonium hoog op de agenda staan. De stad neemt haar verantwoordelijkheid om het 
kostbare en unieke erfgoedpatrimonium in kaart te brengen, te behouden, te 
herwaarderen en open te stellen voor het publiek. Hierbij wordt nauwlettend toegezien 
dat het erfgoedpatrimonium mee wordt opgenomen in ruimtelijke ontwikkelingen. 
Alhoewel aan de erkenning van onroerenderfgoedgemeente geen subsidies gekoppeld 
zijn, zal de stad verschillende taken die het agentschap Onroerend Erfgoed momenteel 
opneemt, vanaf 1 juli 2017 overnemen.      
 
Immers, als onroerenderfgoedgemeente kan Leuven nu zelf advies geven bij 
sloopaanvragen van panden die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris (niet 
beschermd maar waardevol). Ook toelatingen voor bepaalde werken aan beschermde 
monumenten, kan de stad nu autonoom afhandelen. Daarnaast krijgt de stad meer 
autonomie in archeologiebeleid: zo kan het archeologienota’s zelf bekrachtigen i.p.v. ze 
te moeten voorleggen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.  
  
 
 
 
 
 



In 2016 waren al tien gemeenten (Koksijde, Kasterlee, Turnhout, Beerse, Vosselaar, 
Oud-Turnhout, Baarle-Hertog, Rijkevorsel, Riemst en Voeren) voorlopig erkend als 
onroerenderfgoedgemeente. Zij worden nu definitief erkend.  Zeven nieuwe gemeenten 
krijgen een erkenning waaronder Leuven als enige centrumstad (Leuven, Beernem, 
Kontich, Holsbeek, Haacht, Bekkevoort en Rotselaar). 
 
“Een volgende erkenningsronde komt er pas in 2020. Dat Leuven bij deze eerste ronde 
erkend wilde worden, toont onze sterke ambitie inzake onroerend erfgoed”, aldus schepen 
Dirk Vansina. 
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