Vlaamse overheid

Ministerieel besluit houdende bescher.ming als dorpsgezicht van de vml

dorps schans te Meerhout (Gestel)

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VlAAMSE REGERING EN 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
monumenten

en

stads-

en

tot bescherming van

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, 30 april 2004 en 10 'maart 2006 en 18 maart
2009;
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 iran
15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006,
1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober
2007, 14 november 2007, 5 september 2008, 22 september 2008,
6 januari 2009 en 30 januari 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juni 2008 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van de vml dorpsschans

te Meerhout (Gestel);
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 05 februari 2009,

voor

BESLUIT

Artikel 1.
van

3

Wordt beschermd,

maart

1976

tot

overeenkomstig de bepalingen van het decreet
bescherming

van

monumenten

en

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, 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006 en 18 maart 2009;
1° Wegens de historische waarde:

- als dorpsgezicht:
Onze-Lieve-Vrouwekerk l Kerkhof en pastorie I
Gestelsesteenweg l Kerkstraat 2 :

gelegen te Meerhout (Gestel)

I

bekend ten kadaster:
Meerhout I

2e afdeling l

sectie C, perceelnummers 784G, 787A 1 789A, 790E 1

791A.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
De voormalige dorpsschans van Gestel met kerkl kerkhof I

pastorie en deels

bewaarde omgrachting gelegen te Meerhout, Gestelsesteenweg en Kerkstraat
nr. 2 dient te worden beschermd als dorpsgezicht omwille van de historische
waarde.

De historische en beeldbepalende waarde kunnen als volgt omschreven worden:
het geheel is een gaaf ensemble uit de negentiende eeuw gelegen op een nog
duidelijk herkenbare schans.
Het ontstaan van de schans kan gesitueerd worden op het einde van de
zestiende of in de loop van de zeventiende eeUWj ze was de kern van het
gehucht Gestel met kapel en tiendschuur, ze speelde een belangrijke rol in
het gemeenschapsleven .
De kerk (1871-1873) en de pastorie (1886-1887) werden ontworpen door de
provinciale architect P.J . Taeymans . Het karakteristieke kerkhof rond de
kerk bevat het gietijzeren imposante grafmonument van de familie Dox en
maakt intrinsiek deel uit van de site, het H. Hartbeeld fungeert als
oorlogsmonument. Het geheel is een gaaf bewaarde religieuze site waarvan de
gebouwen een architecturaal ensemble vormen in neogotische
baksteenarchitectuur, de beboomde tuin en de omgrachting omkaderen de
gebouwen en het kerkhof en benadrukken de eenheid van de site.

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, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006) .
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Brussel,

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
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Dirk VAN MECHELEN
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