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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen kapel in de Kasteeldreef te Spiere-Helkijn

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september
2010 en 19 november 2010

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:
1o Wegens de historische en volkskundige waarde:
- als monument:
DE KAPEL, gelegen te
Spiere-Helkijn (Helkijn), Kasteeldreef;
bekend ten kadaster:
Spiere-Helkijn, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 328/02.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
· gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
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De historische in casu architectuurhistorische waarde :
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een kleine wegkapel met
rechthoekige plattegrond en halfronde absis, getypeerd door het verzorgde
materiaalgebruik, m.n. rode baksteen op zwartbeschilderde plint en het
metselwerk cf. pilasters en waterlijst.
Als zijnde een voorbeeld van een kapelletje met typerende ligging op een
kruispunt van wegen m.n. van de Stationsstraat en de Kasteeldreef.
De volkskundige waarde :
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel, opgetrokken op privéinitiatief, in de tweede helft van de 19de eeuw, als gevolg van het dogma van de
onbevlekte ontvangenis, afgekondigd in 1854 door paus Puis IX en het
verschijnen van de 0.-L.-Vrouw te Lourdes in 1858.
Als zijnde een getuige van het religieuze leven van de "gewone mens". Op
initiatief van lokale bewoners worden door de eeuwen heen overal in het
Vlaamse landschap kleine kapelletjes gebouwd, die een uiting zijn van intense
volksdevotie.

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 de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).
Brussel,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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