MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTERVAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,
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 decreet van 3 rnaart 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;
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 27 juni 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:

Artikell. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 rnaart 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:

1° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
18de-eeuws breedhuis, gelegen te
Zonhoven (Zonhoveq.), Dorpsstraat 40;
bekend ten kadaster:
Zonhoven, 2e afdeling, sectie C, perceelnumrner(s) 558M/DEEL.

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, architectuurhistorische en socio-culturele waarde:
Het gebouw vertoont 18de-eeuwse stijlkenmerken onder de vorm van rode
kleursporen op het zichtbare baksteenparament van de achtergevel, getoogde muuropeningen
vooraan en achteraan, waarvan de meeste gevat zijn in vlakke kalkstenen lijsten met
sluitstenen; de voordeur omvat daarbij een sierlijke accoladevormige russendorpel; intern
behielden kamers een 18de-eeuwse srucwerkaankleding. De stijldatering wordt bevestigd
door een inscriptie met jaartal 1767 in de sluitsteen van de voordeur. Als herkenbaar 18deeeuws pand is de woning representatief voor een belangrijke ontwikkelingsfase van het dorp
en vormt samen met andere 18de-eeuwse of in de 18de eeuw verbouwde gebouwen als de
dorpskerk St.-Quintinus, het gemeentehuis en een aantal breedhuizen een belangrijk,
·
beeldbepalend en esthetisch waardevol ensemble.

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).
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