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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument
te beschermen wegwijzer te Damme

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

BINNENLANDS

BESTUUR,

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 joli-201 0,-7-juli-201 0, 24septembe~ 2010 en 19 november-201 0;--

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 industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
De wegwijzer, gelegen te
Damme (Lapscheure), Vredestraat;
bekend ten kadaster:
Damme, 5e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) Z.NR..

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

De architectuurhistorische waarde :
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een wegwijzer die dateert van ca. 1900. Zoals
gebruikelijk bij het 19de-eeuwse industrieel vervaardigde straatmeubilair, is de wegwijzer
met zorg vormgegeven volgens de toen heersende neoclassicisme.
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De historische waarde :
Als zijnde een zeldzame getuige van het straatmeubilair van ca. 1900, nl. een gietijzeren
wegwijzer met neoclassicistische vormgeving. De meeste van dergelijke functionele objecten
zijn verdwenen. In Vlaanderen zijn dergelijke wegwijzers een zeldzaamheid geworden.
De industrieel-archeologische waarde :
Als zijnde één van de weinige nog in situ bewaarde exemplaren en als dusdanig een goed
bewaard voorbeeld alsook een materiële getuige en illustratie van de wijze waarop ca. 1900
het wegverkeer werd geleid en de bestemmingen werden aangeduid. Het gaat hier tevens
om een materiële getuige van de veelzijdige massaproductie van de toenmalige
ijzergieterijen, in casu van de esthetische opvattingen die werden toegepast

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,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

