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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustns 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustns 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van momunenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 augustns 2003 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 01 juli 2004,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992,22 februari 1995,22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003:
Wegens de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde:
- als monnment:
ORGEL IN PAROCHIEKERK SINT-NIKLAAS, gelegen te
Gistel (Moere), Provincieweg;
bekend ten kadaster:
Gistel, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 993C.
./..
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Art. 2. Het algemeen belang dat de beschenning verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
De artistieke, de historische en de sociaal-culturele waarde worden als volgt omschreven:
door zijn vrij gave bewaring van alle essentiële elementen van het oude instrument en zijn
meubel
wegens zijn betekenis in het oeuvre van het beroemde orgelbouwersgeslacht Van
Peteghem - niet in het minst vanwege de perfectie van het ambachtelijk werk wegens zijn zeldzaamheidswaarde voor de regio
wegens zijn bijdrage aan het muzikale gebeuren in eredienst en concertIeven, is dit orgel
één van de belangrijkste historische orgels in Vlaanderen.
het orgel fungeert als een prototype van een viervoets Van Peteghem-orgel uit de tweede
helft van de IS de eeuw.

Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

19 OEI.: 1004

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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Dirk VAN MECHELEN
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