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 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 maart 1976 tot bescherming van
monumenten,
stadsen dorpsgezichten,
gewij zigd 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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2004 houdende
ontwerp van lij st van voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 02 december 2004,

voor

BESLUIT

Artikel 1. Wordt
van 3 maart 1976
gewijzigd bij de
december 1995, 8
2003:

beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten,
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 en 21 november

Wegens artistieke, historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Huis Van den Bossche - Callebaut, gelegen te
Herzele (Sint-Lievens-Esse), Sint-Lievensplein 2;
bekend ten kadaster:
Herzele, 8 ste afdeling, sectie A, perceelnummer 349F.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlij k
voorkomen
en
de
onderlinge
samenhang
van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
De artistieke, de historische, meer bepaald architectuurhistorische, waarde
en de sociaal-culturele waarde van het huis Van den Bossche-Callebaut,
gelegen Sint-Lievensplein 2, te Sint-Lievens-Esse;

Beeldbepalend pand opgetrokken door Van den Bossche - Callebaut Florent,
lid
van
een
in
Sint-Lievens-Esse
toonaangevende
familie
(brouwers I

landmeter, burgemeester), ca 1905. Het burgerhuis met deels ommuurde tuin
is representatief voor de zeer dynamische eclectische stij 1 die in deze
periode in een dorpsgemeenschap werd gebruikt. Het indrukwekkend pand is
representatief en vervolledigt het typisch Vlaams dorpsbeeld omstreeks 1900
met kerk, pastorie, gemeentehuis, notariswoning, dokterswoning, advocatenwoning , klooster, ...

Art. 3. Met het oog op de bescherming 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,

- 5 APR 2005

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

__J
Dirk VAN MECHELEN
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