VLAAMSE REGERING

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 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 16 december
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 05 juni 1997,

BES L U I T

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel 1.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De pastorie van Opwijk en de pastorietuin, gelegen te
Opwijk (Opwijk), Singel 7;
bekend ten kadaster:
Opwijk, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 551N, 551P.

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

ter vervanging van de te veraf gelegen oude , 17de eeuwse pastorie in 1847 in het centrum opgetrokken nieuwe pastorie in de
vorm van een zowel in- als uitwendig goed bewaard , neo - classi cistisch dubbelhuis met schilddak met karakteristieke bepleisterde voorgevel met symmetrische opbouwen sobere afwerking.
Als een van de vroege realisaties van provinciaal architect
Louis Spaak (1804 - 1893) , in zijn tijd een vernieuwer , is de
pastorie illus t ratief voor zijn gediversifi eerd voornamelijk
neo - classicist i sch oeuvre , waarvan inmiddels reeds veel werd
gesloopt .
De pastorietuin , een goed verzorgde , ruime en nog grotendeels
ommuurde tuin vormt typologisch een geheel met de pastorie en
vormt aldus een essentiële bijdrage tot haar intrinsieke waarde.
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 voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).
Brussel,

2 3 OKT. 1997
Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn,
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