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Brussel verkozen tot vicevoorzitter van Werelderfgoedsteden

Brussel, 28 november 2013 ‐ De Stad Brussel werd zopas verkozen tot vicevoorzitter van de
Organisatie van Werelderfgoedsteden die meer dan 200 internationale leden telt en ijvert voor het
behoud van het patrimoniaal erfgoed overal ter wereld.
Vorig week kwamen de burgemeesters van de steden van de OWHC*, de Organisatie van
Werelderfgoedsteden, bijeen in het Mexicaanse Oaxaca om hun acht vertegenwoordigers binnen de
Raad van Bestuur van de organisatie te verkiezen. Na de verkiezing kwamen Brussel, Lyon, Puebla,
Québec, Safranbolu, Valparaíso en Warschau uit de bus als leden van de RvB voor de periode 2013‐
2015. Het voorzitterschap werd aan de Portugese stad Sintra toegekend.
“Samen met de andere verkozen steden wil de Stad Brussel het erfgoed blijven beschermen en de
burgers blijven sensibiliseren. We willen uitwisselingen aanmoedigen en samen bouwen aan een
internationaal bewustzijn ten gunste van de opwaardering van ons rijk en gevarieerd patrimoniaal
erfgoed ” aldus Freddy Thielemans, burgemeester van de Stad Brussel.
Veel bouwwerken in de Stad Brussel staan op de Unesco‐werelderfgoedlijst, zo ook het Stadhuis en
de Huizen op de Grote Markt die in 1998 geklasseerd werden. Nieuwe sites, zoals bepaalde art‐
nouveaugevels zouden ook op de Unesco‐lijst terecht kunnen komen: een extra motivatie voor de
Stad Brussel om zich kandidaat te stellen voor het vicevoorzitterschap van de organisatie.
« Het feit dat Brussel werd verkozen als vicevoorzitter binnen OVPM is een erkenning van het werk die
door de Stad uitgevoerd werd. Sinds meerdere jaren stelt de Stad Brussel haar uniek patrimonium in
de verf » benadrukt Geoffroy Coomans. « Deze erkenning voor onze know‐how betekent echter niet
dat we op onze lauweren zullen rusten. Integendeel zullen we onze expertise nog verbeteren dankzij
de samenwerking met andere prestigieuze steden. »
Deze nieuwe taak als vicevoorzitter van de OWHC is een mooie aanvulling van heel wat acties die de
stad heeft ondernomen om ons Unesco‐erfgoed te beschermen, op te waarderen en te promoten.
Enkele voorbeelden: het recent ingevoerde lichtplan op de Grote Markt met de steun van Beliris, de
renovatie van de Huizen op de Grote Markt sinds 2001 of de redactie van een beheerplan 2012‐2015
voor de Unesco‐zone.
“De geklasseerde Unesco‐zone is een echte troef voor onze hoofdstad. We kunnen immers veel
buitenlandse bezoekers aantrekken die oog hebben voor het culturele erfgoed van een stad. Het
verheugt me dat onze Stad als voorbeeld wordt gezien dankzij een vernieuwende aanpak, waarbij het
beheer van het historische en esthetische erfgoed wordt gecombineerd met een burgerlijke
verantwoordelijkheid die de buurtbewoners en bezoekers centraal stelt in haar acties en bezigheden,”
besluit Freddy Thielemans.

Perscontacten:
Kabinet van de burgemeester ‐ Sarah Giancaterini 0478/04.40.12
Kabinet van de Schepen van Stedenbouw en Erfgoed – Frédéric Pellissier 0486/94.52.51

*Over de OWHC: de in 1993 opgerichte Organisatie van Werelderfgoedsteden helpt haar leden om het beheer
van hun patrimonium te verbeteren op basis van de vereisten voor de inschrijving van sites op de Unesco‐
werelderfgoedlijst.

