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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING,

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 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, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995;
Gelet op het besluit 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 27 juli 1994, houden-de de vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninkli jke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van· 1 december 1994,
BESLUIT:
Artikel 1.
Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
- als monument:
Wegens de historische en artistieke waarde:
de voormalige PRIORIJ van de BEGGARDEN , gelegen te Tienen,
Beggardenstraat.
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Bekend ten kadaster: TIENEN 3e afdeling,
perceelnummer 642a 2 (deel).

sectie H 2e blad,

- als stadsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan:
Wegens de historische waarde:
de OMMUURDE TUIN van de voormalige priorij van de Beggarden,
gelegen te Tienen, Beggardenstraat.
Art. 2.
De historische waarde van de priorij wordt als volgt omschreven :
als 18e-eeuwse prior~J, gebouwd ten plaatse van het ca. 1276
gebouwde Beggardenklooster, ten zuiden van de eerste omwalling
in de onmiddellijke omgeving van de Gete en de Mene.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
als een gaaf bewaard voorbeeld van een uit de tweede helft van
de 18e eeuw daterende priorij in de vorm van een ruim, classicistisch opgevat breedhuis in bak- en kalkzandsteen met
schilddak en een driehoekige frontonbekroning en een verzorgde
Louis XV-geïnspireerde binneninrichting.
De historische waarde van de ommuurde tuin wordt als volgt omschreven:
als restant van het voormalige kloosterdomein.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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 (Belgisch Staatsblad 26.02.1977).
B. Specifieke erfdienstbaarheden:
Als specifieke erfdienstbaarheid geldt het behoud van de
bakstenen omheiningsmuur.
Brussel,
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De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

Johan SAUWENS.

