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°;

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 05 juli 1996
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 03 juli 1997,

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

Artikel

Wegens zlJn artistieke en historische waarde:
- als monument:
Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes, gelegen te
Gent (Drongen), Beekstraat ;
bekend ten kadaster:

Gent , 1e afdeling , sectie A, perceelnummer 1542B2 .

Art. 2.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :

als voorbeeld van een kapelinterieur dat nog getuigt van de
oorspronkelijke neogotische vormgevi ng , met ondermeer glasra men toegeschreven aan J . B. Béthune of diens glazeniersatelier
en een gepolychromeerd houten O.- L. - Vrouwebeeld toegeschreven
aan J . B. Van Biesbroeck boven het tabernakel.
De historische waarde wordt als volgt omschreven :
als een kenmerkende getuigenis van de kleinschalige neogoti sche religieuze architectuur uit de late 19de eeuw , gebouwd in
1879 in opdracht van Thérèse Van den Hecke , bewoonster van het
tegenoverliggende "kasteel ter Beken " en toegeschreven aan ar chitect Auguste van Assche

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 voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel ,

- 7 OKT. 1997
Vlaamse minister van Cultuur , Ge zin en Welzijn
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