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
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 06 maart 1997
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke
voor Monumenten en Landschappen van 04
1997,

Commissie
september

BES L U I T

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens zijn historische en volkskundige waarde:
- als monument:
Sint-Jozefkapel, gelegen te Mechelen (Leest), Dorpstraat

bekend ten kadaster:
Mechelen, 6e afdeling, sectie B, perceelnummer 213.
Wegens zijn historische en volkskundige waarde:
- als monument:
Sint-Annakapel, gelegen te Mechelen (Leest), Pastoor De Heuckstraat : bekend ten kadaster :
Mechelen, 6e afdeling, sectie B, perceelnummer 28/02A .
Art . 2 .
Sint-Jozefkapel, Dorpstraat
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Eenvoudige dorpskapel opgericht in 1701 met barokaltaar van
1764 .

De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
traditionele devotiekapel opgericht door de parochianen ter
ere van Sint Jozef .
Sint-Annakapel, Pastoor De Heuckstraat
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Kapel in neobarokstijl opgericht in 1913 naar ontwerp van
architekt C. Van den Bergh.
De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
Wegkapel ter ere van Sint Anna opgericht in de traditie van de
volksdevotie.
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) .
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