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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 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § I, I, 7 i
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten,
stadsen dorpsgezichten,
gewijzigd bij
de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003 en 30 april 2004;
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 10 januari 2005
houdende ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke
Monumenten en Landschappen van 02 juni 2005,

Commissie

voor

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 19'98, 18 mei 1999, 7 december 2001 en 21 november
2003 en 30 april 2004:
1 0 Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Het voormalig wetshuis met ingewerkte schandpaal, gelegen te
Avelgem (Outrijve), Doorniksesteenweg 328;
bekend ten kadaster:
Avelgem, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer 83E(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:
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als
volgt omschreven:
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Als zijnde een representatief en zeldzaam voorbeeld van een voormalig
wetshuis in Vlaanderen. Het volume wordt reeds afgebeeld in het
'Lantboek der prochie van Outrijve casselrye van Oudenaerde ' van 1784.
Als zijnde een goed bewaard voorbeeld van lede_eeuwse landelijke
architectuur in Vlaanderen. Typerend zijn de getoogde benedenvensters en
deur met natuurstenen hoekblokken en het aandak met vlechtingen van het
lagere nutsgebouw.
Omwille van de in de muur ingemetste natuurstenen schandpaal. De
schandpaal werd vermoedelijk opgetrokken tussen 1738 en 1755.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een in situ bewaarde schandpaal in
Vlaanderen. De schandpaal behoort typologisch tot de halfzuilkaak,
waarvan in België slechts twee voorbeelden gekend zijn.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Het wetshuis met de geïntegreerde schandpaal als zijnde een getuige van
het feodale Vlaanderen en de maatschappelijke organisatie ervan. De hier
behouden combinatie van rechtspraak (wetshuis) en strafuitvoering
(schandpaal) op dezelfde locatie is uitzonderlijk.
De schandpaal en wetshuis als zijnde getuigen van de. feodale rechtspraak
in Vlaanderen.
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van strafuitvoering en macht in
het ancien régime.

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,

Z5 JAN 2006

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