MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
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 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering ;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december
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 03 juni 1999 ,
BES L U I T
l . Wordt beschermd , overeenkoms tig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens ZlJn historische en socio- culturele waarde:
- als monument :
het Vito , voormalige gemeentelijke jongens - , later meisjesschool met onderwijzerswoning en vredegerecht, nu Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs , gelegen te Hoogstraten , Gelmelstraat 26 : bekend ten kadaster:
Hoogstraten, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer 371F.
Art . 2 .
De historische , meer bepaald architectuurhistorische waarde

wordt als volgt omschreven :
De voormalige gemeentelijke jongens-, later meisjesschool met
onderwijzerswoning en vredegerecht werd opgetrokken in 1876 -

1878 door provinciaal bouwmeester Pieter Jozef Taeymans ;
o.l.v . Jules Taeymans werden de gebouwen in 1903 - 1910 vergroot
en in 1931- 1935 heringericht. He t is een gaaf bewaard school gebouw in eclect is che , neoclassicistisch ge ï nspireerde stijl
waarvan het interieur, zowel in het schoolgedeelte als in het
vroegere vredegerecht , nog zeer veel authentieke elementen bevat .
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven :
Gelegen in het hart van de gemeente op een boogscheut van de
kerk , blijkt het gebouw tot op vandaag ruimschoots als school
te voldoen , dankzij zijn functionele indeling met ruime , lichte klaslokalen, en zijn sobe re, praktische inrichting.
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 monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel , 29 september 1999

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzake en S ort ,
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