MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2001 houdende ontwerp van
lij st van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 02 mei 2002,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en historische, in casu
architectuurhistorische waarde:
- als monument:
VOORMALIG GEMEENTEHUIS EN SCHOOL, gelegen te
Tongeren (Rutten), Kapittelstraat 8;
bekend ten kadaster:
Tongeren, 14e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 575GDEEL, 575HDEEL.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en historische, in casu
architectuurhistorische, socio-culturele en volkskundige waarde:
- als dorpsgezicht:
omgeving van het voormalige gemeentehuis en school, met speelplaats, tuin, funderingen en
kasseiweg, gelegen te
Tongeren (Rutten), Kapittelstraat ,8; Proenhofstraat; Sint-Evermarusstraat ;

bekend ten kadaster:
Tongeren, 14e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 575GDEEL, 575HDEEL.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Historische waarde van het monument:
Gebouw opgetrokken op het vanouds onbebouwde terrein dat vermoedelijk deel uitmaakte
van het kerksite, met de Franse Revolutie aan het kerkelijk patrimonium werd onttrokken en
werd toegewezen aan de gemeente, die er in de vroege 20ste eeuw een school en
gemeentehuis inplantte. Het gebouw verloor zijn oorspronkelijke functie na de fusiegolf van
de jaren '1970.

Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument:
Gecombineerde functie, school links en gemeentehuis rechts, in een langgerekt, alleenstaand
gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak. Bakstenen
lijstgevel met bakstenen hoekpilasters en driehoekige, mergelstenen panelen onder de
bovenvensters. De rechthoekige muuropeningen met afgeronde bovenhoeken en origineel
houtwerk zijn typisch voor de tijd. De school, grondig verbouwd in de jaren '1950, is
toegankelijk vanaf de speelplaats (voorzijde), gedeeltelijk onderkelderd en functioneel
ingericht met een overlangse laterale gang (met trap) langsheen de façade, waarachter zich op
elke verdieping een klaslokaal bevindt. De inrichting is sober en functioneel. Het
gemeentehuis is oorspronkelijk, toegankelijk vanaf de straatzijde (zijkant), met ook een
achterdeur naar de tuin, en beschikt over kelders met bakstenen tongewelven. Op hogere
niveaus zijn verschillende ruimten in U-vorm geschikt rondom een klein centraal traphalletje
met driedubbele bordestrap. De interieurafwerking is sober, met eenvoudige natuurstenen en
houten consoleschouwen.

Historische en historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en
volkskundige waarde van het dorpsgezicht:
Onderdeel van het historische kerksite, gelegen op een verhoogd terrein tussen de Rechtstraat,
Proenhofstraat, St.-Evermarusstraat en Ruttermarkt, afgebakend door breukstenen
funderingsmuren en doorsneden door de Kapittelstraat, een kasseiwegje met trappen. Het
gecombineerde gemeentehuis en school is als typisch voorbeeld van de uitbouw van laat 19de
eeuwse burgerlijke verzorgingsinfrastructuur ingeplant op een vroegere gemeenteweide, die
waarschijnlijk in de Franse Tijd was onttrokken aan het kerkelijk territorium. Het site vormt
samen met de kerk, het kerkhof, de pastorij en de pastorijtuin een aantrekkelijke historische
en visuele eenheid, die bovendien getuigt van een kleurrijke dorpscultuur. Samen met een
aantal hoeves in de directe omgeving ervan vormt het een pittige dwarsdoorsnede van een
typisch Haspengouws straatdorp.

2

Art. 3. 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,
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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