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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
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 bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7 0 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van Vlaamse regering ;
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 08 juni 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 05 december
1996,

BES L U I T
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
de Kerkhofmuur van de Onze-Lieve-Vrouwkerk gelegen te
(Sint-Maria-Horebeke) Horebeke, Dorpsstraat-Kerkplein,
bekend ten kadaster:
Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer deel 538A.

de historische waarde wordt als volgt omschreven:
van de bij de beschermde kerk van 1789-1790 horende eenvoudige
lage bakstenen kerkhofmuur, met baksteenpijlers ter hoogte van
de voorgevel en koor en met verhoogd hekwerk langsheen de
Dorpsstraat.
-als monument:
Het Kerkplein te Sint-Maria-Horebeke, met inbegrip van de
bermen vervat in het openbaar domein en zoals aangeduid op
bijhorend plan,
bekend ten kadaster:
Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), 1ste afdeling, sectie B, 1ste
blad.
de industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke
en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in
casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn
de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.
de historische waarde wordt als volgt omschreven:
deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een
geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van
de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw werden de straten in
de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van MariaTheresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen
aangelegd.
de sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zéér karakteristiek en
geven aan het dorpsgezicht een belangrijk, echt en onvervalst
karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport
te beoefenen.
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Art . 2 . Met het oog op de bescherming zijn van toepassing

De beschikkingen van het Besluit van de Vl aamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de a l gemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads - en
dorpsgezichten . (B . S . 10.03 . 1994)
Brussel ,

- 6 HAART 1997
Vlaamse minister van Cultuur , Gez i n en Welzijn
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