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Ministerieel besluit tot definitieve gehele opheffing van het koninklijk
besluit van 30 september 1974 tot bescherming als monument van
de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand aan de Kapellestraat {nu
Leliestraat) in Zottegem
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaam;;e Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van-de VÏaamse Regenng, artikel 6, 1 °;
Gelet op het konmkll]k beslult van 30 september 1974 tot beschermmg als monument van de
kapel Onze-Lieve-Vrouw van BIJStand 1n de Kapellestraat (nu Leliestraat) 1n Zottegem,
gepubliceerd 1n het Belg1sch Staatsblad van 10 apnl 1975;
Gelet op het mm1steneel beslult van 27 JUni 2018 tot voorlopige gehele opheffing van het
koninkliJk beslult van 30 september 1974 tot beschermmg als monument van de kapel OnzeLieve-Vrouw van BIJStand aan de Kapellestraat (nu Lellestraat) 1n Zottegem; ·
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 8 augustus 2018 tot en met 6
september 2018 en waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat de architecturale waarde en de art1st1eke waarde, d1e de bas1s vormden
voor de beschermmg van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van BIJStand, onherstelbaar ZIJn
aangetast en verloren gegaan doordat de erfgoedkenmerken en -elementen n1et meer
afleesbaar of herkenbaar zun;
Overwegende dat felteliJk herstel 1n een ongmele, goede staat van de erfgoedwaarden
onmogeliJk 1s omdat er onvoldoende elementen bewaard ZIJn om de kapel 1n ZIJn authentieke
matenal1te1t te herstellen;
Overwegende dat een reconstructie van de matenalltelt door hergebruik van de 1n s1tu
bewaarde delen en van de gestoekeerde delen en door toevoegmg van n1euwe matenalen
slechts een kop1e of reproductie of slechts een afbeelding van de oorspronkeliJke kapel
oplevert evenmln le1dt tot fys1ek herstel en dat complementaire maatregelen of een
aanvullende vergoedmg n1et le1den tot een Integraal herstel,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepass1ng van artikel 6.2.1. 1 o en artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 wordt het konmkll]k beslult van 30 september
1974 tot beschermmg als monument van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van BIJStand aan de
Kapellestraat (nu Leliestraat) 1n Zottegem, gepubliceerd 1n het Belgisch Staatsblad van 10
apnl 1975, defin1t1ef geheel opgeheven.
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Art. 2. Het beschermde goed bevindt z1ch op de percelen met de volgende kadastrale
gegevens: Zottegem 5de afdeling, sect1e A, perceel 0057/00EOOO (deel) en Zottegem 5de
afdeling sect1e A, perceel 0055/00AOOO.
Het definitief opgeheven beschermde onroerend goed 1s aangeduid op het plan dat als biJlage
biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de def1n1t1ef opgeheven beschermde onroerend
goed wordt als bijlage biJ d1t beslult gevoegd.

Brussel,

1 2 MAART

2019

De Vlaamse miniSter van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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