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Opgericht door de Culturele Raad Brakel op initiatief van de  

Werkgroep Open Monumenten Brakel 
 

DOEL 

Onder impuls van de Algemene Vergadering van de gemeentelijke Culturele Raad van Brakel 
werd een fonds opgericht met als doel de bewaring en bescherming van het Brakels 
bouwkundig erfgoed te bevorderen. 

Het betreft in de eerste plaats het stimuleren, via een kleine financiële steun, van kleinschalige 
restauraties en getrouwe reconstructies. Het betreft met name kapellen, kruisen, waardevolle 
gevels, oude uithangborden, pompen, waterputten, bronnetjes, wegwijzers en glasramen. 
Alles wat historische, artistieke of heemkundige waarde heeft, komt in principe in 
aanmerking. 
 

FINANCIËLE BRONNEN  
De Culturele Raad en het GHK Triverius geven jaarlijks een bijdrage. Eenmalige bijdragen 
komen van sponsors. Deze zijn nog steeds welkom. Rekening nr. 444-8625351-02 op naam 
van het FBBCE-Brakel. Het beheer van het Fonds werd toevertrouwd aan de Werkgroep 
Open Monumenten. 

 
VOORWAARDEN OM TE GENIETEN VAN HET FONDS  
� Het FBBCE betoelaagd restauraties, opknapbeurten en getrouwe reconstructies. 
� De aanvraag, vergezeld van een ontwerp van de restauratie en een kostenraming moet 

voor de aanvang van de werken ingediend worden bij het FBBCE, p.a. Dienst Cultuur, 
Gemeentehuis, Marktplein,1 - Brakel. 
� Enkele leden van de werkgroep bezoeken het gebouw of het voorwerp van de 

aanvraag, bespreken het voorstel en bepalen de voorwaarden waaraan de restauratie 
moet voldoen. 
� De premie wordt slechts uitbetaald nadat de werkgroep nagegaan heeft of de 

restauratie oordeelkundig werd uitgevoerd en of de voorwaarden werden vervuld. 
� De begunstigde moet er zich toe verbinden dat de bevolking kan blijven genieten van 

het gerestaureerde werk. Dit geldt vooral indien het een kunstwerk betreft. De 
eigenaar dient echter wel de nodige voorzorgen te nemen om diefstal te voorkomen. 
Het FBBCE kan ook tussenkomen in de kosten voor het maken van een kopie indien 
het een zeer waardevol stuk betreft waarvoor het risico op diefstal te groot is. 



� De werkgroep kan zelf initiatieven nemen om verlaten bouwwerkjes met eigen 
middelen en in eigen beheer te restaureren. In het bijzonder kapellen staan in een 
aantal gevallen op een verlaten eigendom. 

 

TOELAGE  
De basistoelage is 250 euro (10000 BEF) (zonder aangetoonde kosten). Het basisbedrag kan 
verhoogd worden tot 1250 euro (50000 BEF) op basis van 50 % van de aangetoonde kosten. 
Van deze toelage kunnen personen, rechtspersonen of verenigingen genieten. Officiële 
instanties komen niet in aanmerking.  

 
JAARLIJKSE PRIJS VOOR GESLAAGDE RESTAURATIES  
Met deze prijs worden geslaagde restauraties of reconstructies, zowel grootschalig als 
kleinschalig speciaal in het daglicht geplaatst. Aan deze prijs is geen geldbedrag verbonden, 
maar aan de bekroonde restauratie of reconstructie wordt een ereplaket toegekend. 


