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 bescherming 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, §I, 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 13 februari 1998 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 03 september 1998,
BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;
Wegens zijn volkskundige waarde:
- als monument:
Het Onze-Lieve-Vrouwe kapelletje van Wijnendale, gelegen te
Torhout (Torhout), Fonteinpad ;
bekend ten kadaster:
Torhout, Ie afdeling, sectie I, perceelnummer 36C2(DEEL).
De volkskuudige waarde wordt als volgt omschreven:
als trefpunt van de eeuwenoude bedevaart van O.L.Vrouw van Wijnendale en als gedachteniskapel voor de familie Matthieu

•

2.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De Roopijp-fontein, gelegen te
Ichtegem (Ichtegem), Fonteinstraat(ICH) ;
bekend ten kadaster:
Ichtegem, 1e afdeling, sectie C, perceel nummer 101.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
als eeuwenoude bron voor de publieke waterbevoorrading

Artikel 2. 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,

23 NOV. 1998

Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

