MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschermlng van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
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 Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 02 april 1998,

BESLUIT

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

Artikel 1.

Wegens zlJn historische waarde:
- als monument:
Voormalige dorpsschool, gelegen te
Geraardsbergen (Smeerebbe-Vloerzegem), Smeerebbestraat(Sme)
13;
bekend ten kadaster:
Geraardsbergen, ge afdeling, sectie B, perceelnummer(s)
240DDEEL.

•

Wegens zlJn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
VOORMALIGE SPEELPLAATS , gelegen te
Ge r aardsbergen (Smeerebbe - Vloerzegem) , Smeerebbestraat(Sme)
13 ;
bekend ten kadaster:
Ge r aardsbe r gen , ge afdeling , sectie B, perceelnummer(s)
240DDEEL , 240E .

Art. 2 .
De historische waarde van het voormalige dorpsschooltje wordt

als volgt omschreven:
als voorbeeld van een dorpsschooltje - ook als gemeentehuis
gebruikt - uit de tweede helft van de 19de eeuw , in baksteen
opgetrokken , bestaande uit een tweelaags schoolhuis met trappenopgang vanaf de straat , een aangebouwd tweelaags klaslo kaal , lage stallingen en toiletten , het schoolhuis onder andere gekenmerkt door geknipt voegwerk en rondboogramen , een
middengang en houten bordestrap en met schabloon aangebrachte
wandf r i es , het kl aslokaa l gekenmerkt door grote rondboogramen
met ijzeren roedenverdelingen .
De historische waarde van het perceel behorend tot het voormalig dorpsschooltje wordt als volgt omschreven:
als bij een typisch dorpsschooltjeuit de tweede helft van de
19de eeuw horend terre i n , bestaande uit een geplaveide speel plaats , een (speel)weide en een tuin .
Met het oog op de beschermi ng zijn van toepassing:
A.

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

Brussel ,

25 MEI 1998
Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn ,

c MARTENS.
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