BESLUIT

DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
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DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976
monumenten, stads- en dorpsgezichten;

tot

bescherming

van

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, § I, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot bepaling van de bevoegdheden 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 de 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 besluit van de Vlaamse minister van 4 mei 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het
Monumenten en
oktober 1995;

advies van
Landschappen

Gelet op de ligging
september 1985 bij
"Handelsbeurs";

de Koninklijke Commissie voor
van het Vlaamse Gewest van 5

binnen de omschrijving van het dd. 4
Ministerieel Besluit goedgekeurd BPA

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn en van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,

BES L U I T
Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monlliiienten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het
van 3 maart 1976:

De H. Sacramentskapel, zogenaamd" 't Putje" gelegen

straat te Gent (Sint-Denijs-Westrem), gekend ten
Gent, 25ste afd. (Sint-Denijs-Westrem), sectie.A / 2,
perceel nummer 279 b;

omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde
als barokke kapel,
opgetrokken in 168 7 onder abt M.
Verschueren
van
de
Gentse
St. -Pietersabdij
binnen
zij n
rechtsgebied, in 1868 uitgebreid met een neogotisch koor;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
meer bepaald de architectuur-historische waarde
- als architectuur-historisch belangrijk vertegenwoordiger van
een barokkapel van 1687 met karakteristieke pilastergevel, inen uitgezwenkte top en een decoratief uitgewerkt portaal en
gevelnis, uitgebreid in 1868 met een neogotisch koor naar
ontwerp van bekende architect J. Bethune;
omwille van het algemeen belang gevormd door de volkskundige
waarde, met name cultuur-historische waarde
- als bedevaatsoord met voorheen de jaarlijkse zeer p00ulaire
H. Sacramentsfeesten.
Art. 2. - 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 voorsch riften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.

Art. 3 . De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten, stadsen dorpsgezichten is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,

3 0 -05- 1996

De minister-president

an de Vlaamse Regering,

Luc VAN DEN BRANDE.
De Vlaamse

are Werken Vervoer en
rdening,

Eddy BALDEWI JNS.
De Vlaamse minis

van Cultuur, Gezin en Welzijn,

/

/

Î
I

/

\

Loo'e~x

adjul!cZ val! de

dir~

.A:u

MARTENS .
•

