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MINISTERIEEL BESLUIT TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN 3 JULI 1942 HOUDENDE DE
RANGSCHIKKING ALS MONUMENT VAN HET SINT-JANSHOSPITAAL TE BRUGGE

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen,
gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8
augustus 1988, inzonderheid artikel 6, §l, 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, 21 november 2003,
30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november
1993
tot
bepaling
van
de
algemene
voorschriften
inzake
instandhouding
en
onderhoud van monumenten
en
stadsen
dorpsgezichten l gewij zigd bij beslui t van de Vlaamse Regering
van 23 juni 2006;

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, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007 en 10
oktober 2007;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 3 juli 1942
het
Sinthoudende
de
rangschikking
als
monument
van
Janshospitaal van Brugge;
Overwegende dat het koetshuis op de als monument beschermde
si te deel uitmaakte van een ruimer complex met wasserij en
stookruimtes
dat
in
1992
werd
afgebroken,
waardoor
de
oorspronkelijke context van het koetshuis geschaad werd;
Overwegende dat bij de afbraakoperatie van 1992 ook de twee
achterste traveeën van het koetshuis afgebroken werden, dat een
nieuwe achtergevel in historiserende stij I werd opgericht, en
dat ook de vensteropeningen aan de waterzijde volledig werden
uitgebroken,
zodat
de
intrinsieke
historische,
i.c.
archi tectuurhistorische waarde van het koetshuis ernstig werd
aangetast;
Gelet
op
het
advies
van
de
Koninklij ke
Commissie
Monumenten en Landschappen, qeqeven op 7 september 2006,

voor

2

BESLUIT
Enig artikel. Aan artikel 1, 1) van het besl~it van de secretaris-generaal
van ~ juli 1942 houdende de rangschikking als monument van het SintJanshospitaal van Brugge worden tussen de woorden "eigendom van de
Conunissie
van Openbaren Onderstand"
en de
";"
de
woorden
\\,
met
uitzondering van het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekerneers en
het kanaal" ingevoegd.

Brussel,

23 NOV. 2007

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening,

__J
Dirk VAN MECHELEN

