MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLING VAN EEN ONTWERP VAN LIJSTVAN VOOR BESCHERMING
VATBARE MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN 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, § I, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
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 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

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, 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 en 21 november 2003:

Wegens de historische waarde:
- als monument:
Het voormalige "Tuchthuis", gelegen te
Vilvoorde (Vilvoorde), Rondeweg 40;
bekend ten kadaster:
Vilvoorde, 2e afdeling, sectie D, perceelnummers 921D(DEEL), 921E(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:

Historische, meer bepaald de architectuurhistorische waarde: het overblijvende gedeelte van
het vroegere tuchthuis vormt een unieke en trouwens de enige getuige in Vlaanderen aangaan-

de het nieuwe gevangenisprogramma uit de achttiende eeuw, waarbij niet alleen aandacht
werd geschonken aan hygiëne, gezondheid, toezicht en veiligheid, maar ook aan de mogelijkheid om diverse types gevangenen afzonderlijk onder te brengen en arbeid te laten verrichten.
Bovendien is het tuchthuis de laatste openbare realisatie van hofarchitect Laurent-Benoit
Dewez, gangmaker van het classicisme in de Zuidelijke Nederlanden.

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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

7 FEB 2005
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

___)
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