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MINISTERIE V4N DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZIcHTEN
DE
GEMEENSCHAPSMINI~TER
VOOR
HANDEL EN STAATSHERVORMING,

VERKEER,

BUITENLANDSE

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 31
januari 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve;
Gelet op het beslui t van de Vlaamse Executieve van 5
februari 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 september 1991
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;'
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 12 december 19~1,

BESLUIT
Artikel 1. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
historische, artistieke en dokumentaire waarde :
RONSE : Poortgebouw met zijvleugels, XVIIde en XVIIIde-eeuwse
gedeelten van de voormalige Dekenij van het Kanunnikenkapittel
van Sint-Hermes, thans Stedelijk Museum voor Folklore en
Regionale Geschiedenis, bekend ten kadaster:
Ronse, 3de afdeling, sectie E, 2de blad, deel van het perceel
897 f.
RONSE
:
Voorgevel,
linker zijgevel en bedaking van de
voormalige Brouwerij Dekeyser, gelegen Priesterstraat
bekend ten kadaster :
Ronse, 3de afdeling, sectie E, 2de blad, deel van het perceel
822 f.

·

.
RONSE: de beuk, gelegen aan de 'Bruul', bekend ten kadaster:
Ronse, 3de afdeling , sectie E, 2de blad, qeel van het perceel
891 e .
Art. 2. - Wordt beschermd als stadsgezicht , overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
historische en beeldbepalende waarde :
De site gevormd dool;' de gevelrijen van HospitaalPriesterstraat, zoals afgebakend op bijgaand plan .

en

De aansluitende site gevormd door de beschermde Hoge
Mote en het ruim aangelegde stadsplantsoen de ' Bruul' ,
met de nog open gedeelten van de Molenbeek, zoals
aangeduid op bijgaand plan.
Art . 3. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6
december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en
de stads- en dorpsgezichten .

2.

specifieke erfdienstbaarheid
Verbod tot uitvoeren van werken van zogenaamde "kleine
omvang" of waarvoor geen tussenkomst van de architect is
vereist, voor zover deze werken niet het behoud of het
herstel van het bestaande, respectievelijk oorspronkelijk aspect op het oog hebben, en materialen worden
aangewend die qua uitzicht en materiaal afwijken van de
bestaande, alsmede het aanbrengen van lichtreclames,
terrassen,
zonneweringen,
bui tenschilderof
bezetwerken.

Brussel,

2 5 -11- 1992

De Gemeenschapsminister voor
Staats , er
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