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Museum van de Stad Brussel.- In bewaring geven van het archeologisch materiaal, afkomstig van opgravingen
van het Paleis op de Koudenberg, bij Ondernemingen Louis De Waele.

De Gemeenteraad,

Tussen 1995 en 2000 werden door de Société royale d’archéologie de Bruxelles (SRAB) op het Koningsplein en in de Koningsstraat
belangrijke opgravingen gedaan. Het betrof de site van het voormalige Paleis van Brussel. Het resultaat van deze opgravingen, die
hebben bijgedragen tot een beter begrip van de geschiedenis van Brussel, wordt getoond in het Coudenbergpaleis (ingang via het
BELvue Museum op het Paleizenplein). De firma Ondernemingen De Waele was nauw betrokken bij de opgravingen, onder meer
door de bouw van een indrukwekkend dak dat de site afdekt en een bezoek mogelijk maakt.

Tijdens de opgravingen werd ook een grote hoeveelheid archeologisch materiaal (steen) van het voormalige hertogelijk paleis
opgegraven en weggehaald.

Aangezien de stad Brussel niet beschikte over een adequaat depot, werd in 2003 een groot deel van de opgegraven stukken in
bewaring gegeven bij de Ondernemingen Louis De Waele. Het bedrijf stond ook in voor het gratis transport van de stukken.;

Het bedrijf aanvaardde deze inbewaargeving. Ondernemingen De Waele heeft ook logistieke bijstand geleverd bij de opmaak van de
inventaris.

Het bedrijf toont zich nog steeds bereid om als mecenas op te treden en de musea op verschillende wijzen bij te staan (bijvoorbeeld
bij het transport met kraan van een zwaar stenen element dat in 2013 zou worden tentoongesteld op de tweede verdieping van het
Broodhuis.

Gezien het belang van de goede bewaring van deze stukken;

Gezien de historische waarde van deze stukken als getuigen van het Paleis van Brussel en de residentie van Keizer Karel;

Gezien de stad niet beschikt over de voorzieningen om een dergelijk volume archeologisch materiaal te bewaren;

Gelet op het voorstel, sinds 2003, van de Ondernemingen Louis De Waele om dit archeologisch materiaal gratis op te slaan;

Gelet op het feit dat de verzekeringskosten voor de collectie de enige financiële lasten zijn voor de stad Brussel;

Gelet op het feit dat deze kosten worden geraamd op 150,00 EUR per jaar;

Gelet op het ontbreken van enige formele overeenkomst tussen de stad Brussel en Ondernemingen De Waele;

BESLUIT:

Enig artikel: Aanneming van de overeenkomst voor inbewaargeving tussen de stad Brussel en NV Entreprise Louis De Waele.
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