MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

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 dorpsgezichtenl
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 juni
1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
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 juli 1997
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 het Vlaamse Gewest van 05 juni
1997;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

De Heilige Geestkapel, gelegen Kattestraat
bekend ten kadaster: Aalst, 1ste afdeling,
blad, perceelnummer 304 a;

z.n. te Aalst,
sectie A, 1ste

- omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde
als vergroting uit 1470 van een XIVde-eeuwse kapel, onderdeel
van het Heilige Geesthuis (sinds 1368) en opgetrokken met baken zandsteen, met centraal groot spitsboogvenster,
laatgotische korfboogpoort met druiplij st en kruisbloem, XVI deeeuws wandkapelletje waarin zich een Sint-Annabeeld bevond, in
1893 gerestaureerde voorgevel, deur-, vensteromlijstingen en
venstertraceringen en een in 1901 met twee traveeën en
sacristie uitgebreide oostpartij;

- omwille van het algemeen belang wegens de artistieke waarde
als voorbeeld van een na 1909 aangebracht neogotisch glasraam
voorstellend de heilige Familie, door het atelier van de
Gentse glazenier baron Jozef Casier;
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.

Brussel,

- 7 AUG. 1997

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

