VLAAMSE REGERlNG

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
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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 08 juli 1996
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 17 april 1997,

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

Wegens zijn historische en artistieke meer bepaald architectuurhistorische waarde:
- als monument:

Basisschool Victor Van de Walle, gelegen te Mechelen, Brusselsesteenweg 168 : bekend ten kadaster:
Mechelen, 3e afdeling, sectie E, perceelnummer 210B(DEEL).
Art . 2 .
De historische waarde wordt omschreven als volgt:
De Stedelijke Basisschool Victor Van de Walle is zowel historisch als architecturaal de interessantste lagere stadsschool
in het Mechelse stadsuitbreidingsgebied.
De snelle demografische groei in de tweede helft van de 19de
eeuw gaf het ontstaan aan verschillende verstedelijkte buitenwijken en uiteraard ook aan nieuwe scholen.
De opriching van de Victor Van de Walle-school is het rechtstreeks gevolg van de liberale overwinning bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het algemeen stemrecht in
1895. In 1901 werd de nieuwe school geopend.

De artistie k e meer bep aald archi t ectuurh i storische waarde
wordt omschreven als volgt:
Schoolgebouw naar ontwerp van architect Theo Vanden Bergh
(1868-1935) in een uitgesproken profane neo - Vlaamse renaissancestijl . De evenwichtige compositie, de levendige uitwerking
van de gevels en de verzorgde afwerking onderscheiden deze
dubbele school van de doorsnee-architectuur in de regio.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel,

2 6 SEP. 1997
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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