MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
STAATSHERVORMING,

BUITENLANDSE HANDEL EN

Gelet op de wet van 7 augustus 1931
monumenten en landschappen;

op het behoud van

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 beslui t van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het beslui t van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 1994
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 het Vlaamse Gewest van 1
september 1994;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monumenten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,
De fontein gelegen in de Kattestraat,
zonder nummer,
te
Wetteren, bekend ten kadaster: Wetteren, 2de afdeling, sectie
E, 1 ste blad, deel van het perceel 298d, met te weerszijden
aansluitende muurgedeelten;
-omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde als kalkstenen fontein, geplaatst in het begin van de
XIXde-eeuw,
opgesteld in een portiek met rondboognis en
pilasters, met rusticablokken in gepleisterde baksteen en met
aan weerszijden aansluitende recht afgedekte muurgedeelten;
-omwille van het algemeen belang gevormd door de volkskundige

waarde als waterput, gevoed door een bron, waar de omwonenden
van oudsher water putten om dit onder meer tegen koorts aan te
wenden.
De zij- en achtergevels, bedaking en eikehouten kruis met
Christusbeeld en luifel, geplaatst aan de zijgevel van de
woning gelegen Van Cromphoutstraat 26 te Wetteren, bekend ten
kadaster: Wetteren, 2de agdeling, sectie E, 1 ste blad, deel
van het perceel 275b.
-omwille van het algemeen belang gevormd door de volkskundige
waarde van het tegen de zijgevel van een in kern XVIIIdeeeuwse hoekwoning aangebracht houten kruis met Christus onder
luifel, reeds vermeld in de XVlllde eeuw.
Wordt beschermd als dorpsgezicht,
De tuin van de deken i j met muur en fonteinportiek , grenzend
aan de van Cromphoutstraat te Wetteren, bekend ten kadaster:
Wetteren, 2de afdeling, sectie E, 1 ste blad, perceelnummer
298d;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde als pastorietuin waarin zich een bron bevindt die reeds
in de XVlllde-eeuw werd vermeld.
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten.
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