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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument, stads- of dorpsgezicht te beschermen vml d o rpsschans te
Meerhout (Gestel)

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCI~N EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,

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 197 6 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten , gewijzigd b i j de
decreten v an 18 december 1992 , 22 februari 1995, 22 december
1995 , 8 december 1998, 18 mei 1999 , 7 december 2001, 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit
tot bepaling van de
Regering , gewijz igd
15 oktober 2004, 23
e n 10 oktober 2007 ,

van de Vlaamse Regeri ng van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij besluit van de Vlaamse Regering van
december 2005 , 19 mei 2006, 28 juni 2007

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor beschermi ng va t bare
monumenten, stads - en dorpsgezichten, wordt vastges t eld overeen koms t ig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot beschermi ng v an mo numenten
en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992, 22 februari 1995 , 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1 999, 7
december 2001 , 21 november 2003 , 30 april 2004 en 10 rnaart 2 006 :
1 ° Wegens de historische waarde:

- als dorpsgezicht :
Onze -Lieve-Vrouweke rk, Kerkhof en pastorie , gelegen te Meerhou t (Geste l ),
Gestelsesteenweg, Kerkst raat 2 :
bekend ten kadaster :
Meerhout, 2e afdeling, sectie C, perceelnummers 784G, 787A, 789A, 790E,
791A .
Art . 2 . Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door he t
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde g e motiveerd:
De voormalige dorpsschans van Gestel met kerk , kerkho f, pastorie en dee l s
bewaarde omgrachting gelegen te Meerhout, Gestelsesteenweg en Kerks t raat
nr . 2 dient te worden beschermd als dorpsgezicht omwille van de h i storische
waarde.
De historische en beeldbepalende waarde kan als volgt omschreven worden :
het geheel is een gaaf ensemble uit de negentiende eeuw gelege n op een nog
duidelijk herkenbare schans .
Het ontstaan van de schans kan gesitueerd worden op het einde van de
zestiende of in de loop van de zeventiende eeuw ; ze was de kern van het
gehucht Gestel met kapel en tiendschuur , ze speelde een belangrij ke rol in
het gemeenschapsleven .

De kerk (1871-1873) en de pastorie (1886 - 1887) werden ontworpen door de
provinciale a r chitect P . J . Taeymans. Het karakteristieke kerkhof rond de
kerk beva t een imposant grafmonument en maakt intrinsiek deel uit van de
site, het H. Hartbee l d fungee r t als oorlogsmonument . Het geheel is een gaaf
bewaarde religieuze site waarvan de gebouwen een architecturaal ensemble
vormen i n neogotische baksteenarchitectuur, de beboomde tuin en de
omgrachting omkaderen de gebouwen en he t kerkhof en benadrukken de eenheid
van de site.

Art . 3 . Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A . De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse r e gering van 17 november
1993 tot bepalin g van de algemene voorschriften inzake instandhoudi ng en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994) .

Brussel ,

1 3 JUNI 2008

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimteli j ke Ordening
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Dirk VAN MECHELEN
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