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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/9 Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Vertegenwoordiging van 
de provincie Antwerpen in Raad van bestuur en Dagelijks 
Bestuur. Kennisname.

Monumentenwacht is een groep van zes afdelingen: vijf provinciale 
Monumentenwachten en één koepelorganisatie.

Monumentenwacht Vlaanderen vzw en de provinciale Monumentenwachten dragen 
er samen toe bij het permanent en regelmatig onderhoud van het erfgoed in de 
betrokken provincies te stimuleren. Zij nemen daarvoor gezamenlijke en individuele 
initiatieven. Hun activiteiten en bekommernissen zijn zowel praktisch als inhoudelijk 
gelijklopend. De koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw biedt de 
provinciale Monumentenwachten inhoudelijke en logistieke ondersteuning. Het 
coördineren en organiseren van de werking van Monumentenwacht door de 
provincie is als taak opgenomen in de ‘Afsprakennota 2014-2019 
Monumentenwacht in Vlaanderen’.

Om Monumentenwacht Vlaanderen vzw in staat te stellen haar rol op te nemen, zijn 
er een aantal overlegorganen actief.

De beleidscommissie de VVP waaronder Erfgoed zal ressorteren (voorheen de B-
commissie Cultuur) neemt de taak van Algemene Vergadering op zich. De 
voorzitter  is ook voorzitter van Monumentenwacht.
Gedeputeerde Luk Lemmens vertegenwoordigt de provincie Antwerpen in de 
Algemene Vergadering. Departementshoofd Wim Lux treedt desgevallend op als 
zijn plaatsvervanger.
 
De ambtelijke adviescommissie van de VVP waaronder Erfgoed zal ressorteren 
(voorheen A-commissie Erfgoed), aangevuld met de inhoudelijk verantwoordelijke 
en de financieel beheerder van de vzw, neemt de taak van Dagelijks Bestuur op 
zich. Naast algemene punten worden hier alle dossiers voorbereid die hetzij aan de 
Algemene Vergadering, hetzij aan het Agentschap Onroerend Erfgoed moeten 
worden voorgelegd.
Joke Bungeneers, diensthoofd Erfgoed, vertegenwoordigt de provincie Antwerpen in 
het Dagelijks Bestuur. Departementshoofd Wim Lux treedt desgevallend op als haar 
plaatsvervanger.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Overwegende dat de provincies, over de verschillende provinciale 
monumentenwachten heen, een uniforme dienstverlening en kwalitatieve werking 
dient te realiseren over het hele Vlaamse grondgebied;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: 
De provincieraad duidt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed, aan als haar 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Monumentenwacht 
Vlaanderen. Wim Lux, departementshoofd DREM wordt aangeduid als zijn 
vervanger.

Artikel 2:
De provincieraad duidt Joke Bungeneers, diensthoofd Erfgoed, aan als haar 
vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van de vzw Monumentenwacht 
Vlaanderen. Wim Lux, departementshoofd DREM wordt aangeduid als haar 
vervanger.


