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Vlaamse Regering
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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Sint~Jozefszaal te DIKSMUlDE (Leke)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;

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 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011,

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012 :

Wegens de historische waarde, in casu ook de architectuur-historische waarde en de
sociaal-culturele waarde:
- als monument
Sint-Jozefszaal, gelegen te
DIKSMUlDE (Leke), Kerkomgangstraat +58
bekend ten kadaster:
DIKSMUIDE, 6de afdeling, sectie B, perceelnummer 218C (DEEL)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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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 historische waarde, in casu ook de architectuur-historische waarde en de sociaalculturele waarde:

- Parochiezalen en/of patronaten verrijken het Vlaamse dorpsbeeld vanaf het laatste
kwart van de 19de eeuw, kaderend in de opbloei van het plaatselijke verenigingsleven.
Hiervan getuigt de Sint-Jozefszaal, ca. 1910 op initiatief van de pastoor in een
eigentijdse cottagestijl gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de zaal - in
tegenstelling tot de nabijgelegen kerk en burgerhuizen niet vernietigd - gebruikt als
Duits lazaret. In de naoorlogse periode deed de zaal dienst als noodkerk, tot de
wederopbouw van de kerk begin jaren 1920.

- De Sint-Jozefszaal aan de rand van het kerkhof is beeldbepalend gelegen binnen een
zichtas die over het oorlogsgedenkteken naar het kerkkoor reikt. Het cottagegetinte
gebouw onder schilddak met wolfseind en overstekende dakrand op verzorgde
korbeeltjes valt op door zijn symmetrie, onder meer van de sierlijk en herkenbaar
uitgewerkte portaalgevel: de brede en hoge centrale travee met poort, stenen puilijst
met opschrift "St-Jozefszaal" en groot drieledig venster in steekboognis wordt
geflankeerd door lagere en smallere schuin aflopende traveeën met blindnissen en
oculi. De symmetrie van de gevels wordt nog versterkt door de geelbakstenen omlijsting
van blindnissen en muuropeningen, en het uniforme houtwerk met kleine
roedeverdeling.

- De vroegere functie van toneelzaal is in diverse aspecten afleesbaar. Toneel
veronderstelt een hoge zaal met podium, zitplaatsen en tribune. Deze ruimtewerking
wordt nog versterkt door de boogvelden en het opengewerkte cottagegetinte spant met
korbelen en gesculpteerde sierstukken.
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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 besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010, 2
augustus 2011 en 27 juli 2012).
Brussel,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

