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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, §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, gewlJzigd bij besluit van de Vlaamse regering, van 28
september 1998;
Gelet op het ministerieel besluit van 07 juli 1998
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 17 december
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 historische, i.c. de architectuurhistorische, en
socio-culturele waarde:
- als monument:
DE WARANDEKAPEL, gelegen te
Kortrijk (Heu1e), Warande(Heu);
bekend ten kadaster:
Kortrijk,8e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 352V2.
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2.

De historische, in casu de architectuur- historische waarde en
de socio- culturele waarde worden als volgt omschreven:
als zijnde een gaaf bewaarde lSde- eeuws e kapel, gedateerd
1742 , echter teruggaand op een ouder - mogelijks l6de - eeuws
bedehuis , met beeldbepalende ligging in een straatbocht
als zi j nde een druk bezochte kapel met een levendige maria devotie.

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,

10 JUNI 1999

Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn ,

