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Ministerieel besluit tot definitieve opheffing van het ministerieel
besluit van 10 november 1995 tot bescherming als monument van
het Feestpaleis in Lochristi {Beervelde)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.2.1, 1 °;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1 °;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 10 november 1995 tot bescherming als monument van
het Feestpalels m Lochnst1 (Beervelde), gepubliceerd m het Belg1sch Staatsblad van 7 februan
1996;
Gelet op het mm1steneel beslult van 12 maart 2019 tot voorlopige opheffmg van het
mm1steneel beslult van 10 november 1995 tot beschermmg als monument van het
Feestpalels m Lochnst1 (Beervelde);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 15 apnl 2019 tot en met 14 me1 2019
en waarvan de behandeling IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat op 10 februan 2001 een verwoestende brand u1tbrak m het Feestpale1s,
waarbiJ volgens het gerechteliJk onderzoek een elektnc1te1tsdefect met kortslu1tmg aan de
oorzaak lag;
Overwegende dat na de brand enkel de voorgevel met art-deco-mslag, de voorbouw met dne
bewaarde medaillons en enkele polonceauspanten en de bakstenen muren van de
achterliggende feestzaal met toneeltoren bewaard ZIJn, dat de decorat1eve muursch1ldenngen
en de art-deco-decoratle van de feestzaal zo goed als volledig verloren ZIJn gegaan en dat de
kenmerkende asymmetnsche dakconstructie en de korfboogvormige gewelven van de
feestzaal door de brand volledig verwoest werden waardoor de h1stonsche, volkskundige en
sociaal-culturele waarde van het Feestpalels onherstelbaar ZIJn aangetast en grotendeels
verloren ZIJn gegaan;
Overwegende dat de beperkte herstelmaatregelen van het mteneur kort na de brand, meer
bepaald de reconstructie van de moerbogen en de mbreng van n1euwe sch1ldenngen op doek,
door hun fragmentansche en wem1g kwal1te1tsvolle u1tvoenng de h1stonsche, volkskundige en
sociaal-culturele waarde n1et herstellen;
Overwegende dat een reconstructie 17 Jaar na de brand n1et meer aan de orde IS omdat de
resterende elementen op bas1s waarvan een reconstructie mogeliJk was, kort na de brand
verWIJderd werden en omdat er onvoldoende documentaire gegevens voorhanden ZIJn van
het moment van de beschermmg om de feestzaal op een wetenschappeliJk aanvaardbare
man1er te reconstrueren;
Overwegende dat de nog bewaarde matenele resten d1e hennneren aan het Feestpalels als
danszaal, schouwburg en cmemazaal u1t de Jaren 1920 zo fragmentair bewaard ZIJn dat het
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un1eke karakter van de feestzaal en de ensemblewaarde van de bewaarde voorgevel, met
voorbouw en gedecoreerde feestzaal verloren ZIJn gegaan;
Overwegende dat een gedeelteliJke opheffing van de bescherming en dus behoud van de
bescherming van de voorgevel en voorbouw n1et aan de orde IS omdat de erfgoedwaarde net
ligt 1n de ensemblewaarde van de voorgevel, voorbouw en feestzaal en dat de voorgevel en
de voorbouw met over voldoende erfgoedwaarde beschikken om een bescherming te
verantwoorden,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.2.1, 1° en art1kel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 wordt het mm1steneel beslult van 10 november
1995 tot beschermmg als monument van het Feestpalels 1n Lochnst1 (Beervelde),
gepubliceerd 1n het Belg1sch Staatsblad van 7 februan 1996, defin1t1ef geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed bev1ndt z1ch op de percelen met de volgende kadastrale
gegevens: LochnstJ, 4de afdelmg, sect1e B, perceelnummers 535C2 en 537M(deel).
Het beschermde onroerend goed waarvan de beschermmg defm1t1ef wordt opgeheven, 1s
aangeduld op het plan dat als biJlage biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van het beschermde onroerend goed waarvan de
beschermmg defm1t1ef wordt opgeheven, wordt als biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Brussel,

Q7

JUN\ 2019

De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Pagma 2 van 2

