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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
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van de
Vlaamse regering
Gelet
op
het besluit
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober
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 Ol april 1999,

BES L U I T

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

Ar t ikel

Wegens zlJn historische waarde:
- als monument:
het voormalig gemeentehuis, gelegen te Vosselaar, Cingel 1
bekend ten kadaster:
Vosselaar, sectie C, perceelnummer 116A2.
Wegens zijn artistieke en historische waarde:
- als monument:
de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw,uitbreiding tot bescherming
tot het volledige gebouw, gelegen te Vosselaar, Pastoor Woestenborghslaan : bekend ten kadaster:
Vosselaar, sectie C, perceelnummer 32A.

Art . 2.

voormalig gemeentehuis
de historische waarde,wordt als volgt omschreven:
Als gemeentehu i s vormde dit gebouw van ca. 1913 tot ongeveer
1968 de kern van bestuurlijke en socio-culturele activiteiten;
thans fungeert het nog als Gemeentelijk Jeugdcentrum.

de architectuurhistorische waarde , wordt a l s vo l gt omschreven:
Het voormalige gemeentehuis gaat terug op een bestaande oude
dorpswoning die ca. 1913 in het kader van een nieuwe bestemming volgens de vereisten van de tijd en de bouwheer door provinciaal bouwmeester J. Taeymans werd "gemoderniseerd" tot een
openbaar gebouw in neo-architectuur. Wegens de bewaarde schaal
en de prestigieuze uitstraling vormt dit volume een belangrijk
element in de sobere dorpskern van Vosselaar.
parochiekerk O.- L.-Vrouw
de historische waarde, wordt als volgt omschreven :
Het rijke mobilair van de parochiekerk O.-L.-Vrouw te Vosselaar getuigt van haar onderhorigheid aan begoede abdijen en de
eeuwenoude reputatie van Vosselaar als bedevaartsoord.

de artistieke waarde, wordt a ls volgt omschreven :
Vooral de merkwaardige middeleeuwse bee lden (XIII, XV) , het
ensemble van drie imposante barokaltaren (XVII B) en enkele
schilderijen (XVII), bezitten een hoge artistieke waarde en
zijn dus kunsthistorisch van belang . Ook de omringende grafzerken en grafmonumenten maken integrerend deel uit van het
geheel .
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).

Brussel,

- 6 JULI '999
Vlaamse minist-ér

an C ltuur, Gezin en Welzijn ,
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