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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen voormalige gemeentehuis te KEERBERGEN
(Keerbergen)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 , 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009,
BESLUIT:
Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare

monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22
februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december
2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:
Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
-als monument:
Het voormalige gemeentehuis, gelegen te Keerbergen (Keerbergen), Haachtsebaan
54;
bekend ten kadaster: Keerbergen, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer
228B3(DEEL).
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

1 o De historische i.c. de archtitectuurhistorisch waarde: toe te schrijven aan
toenmalig provinciaal architect Louis Van Arenbergh (1834-1888) en ca. 1880
gerealiseerd in een classicistisch geïnspireerde eclectische stijl vormt het oud

gemeentehuis van Keerbergen - een negen traveeën en twee bouwlagen tellend
rechthoekig bakstenen volume onder zadeldak - een goed bewaard en representatief
voorbeeld van een "huis van de gemeenschap" in een "landelijke" context, uit het
laatste kwart van de 19de eeuw. Duidelijk met beperkte middelen gerealiseerd
imponeert het gebouw niet alleen door zijn proporties maar ook door zijn
representatief gevelfront met strak gearticuleerde opstand en symmetrischevenwichtige compositie, nog extra geaccentueerd door het middenrisaliet met
bekronend attiek en fronton. Typologisch markant is tevens de ongebruikelijke
combinatie met twee dienstwoningen resp.
van hoofdonderwijzer en
gemeentesecretaris, elk met eigen binnenkoertje en bijgebouwtje."
2 ° De sociaal-culturele waarde : als één van de schaarse materiële getuigen van het
rurale verleden van Keerbergen bezit het oud gemeentehuis een belang-rijke
relictwaarde en bezit het door zijn monumentale vormgeving en beeld-bepalende
ligging in het centrum een belangrijke symboolwaarde.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993
tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994 en 22 augustus
2006).

Brussel,

l6 -10- 2009
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
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