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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de muziekkiosk in
Hamme (Moerzeke)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 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, 10 maart 2006, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 12.3.1, laatst gewijzigd bij het decreet
van 4 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering. gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst
van de als monument te beschermen muziekkiosk in Hamme (Moerzeke);
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Vlaamse Commi ss ie Onroerend Erfgoed van 20 augustus 2015,
BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten:
Wegens de historische en de sociaal-culturele waarde als monument:
Muziekkiosk, gelegen in
Hamme (Moerzeke). Dorp zonder nummer
bekend ten kadaster:
Hamme. 3de afdeling. sectie B, perceelnummer 676/02
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

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 . in casu architectuurhistorische waard e:
Met zijn zeshoekige vorm. ijzeren skeletbouw met ijzeren balustrade op gemetste sokkel en onder
t entdak met houten onderd ak. is de authenti eke muziekki osk di e werd opgericht in het begin van
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de 20ste eeuw door de gemeente op het dorpsplein van Moerzeke. een representatief en goed
herkenbaar exemplaar voor dergelijk cultuurhistorisch waardevol gebouwtype.

Sociaal-culturele waarde:
De muziekkiosk bevestigt als historische infrastructuur voor publieke muziekvoorstellingen de
openbare functie van het historische dorpsplein van Moerzeke en draagt bij tot de
maatschappelijke rol die het dorpsplein speelt als ontmoetings- en verzamelplaats voor de
samenleving. De muziekkiosk van Moerzeke geldt bovendien als een zeldzame getuige van dit
fenomeen. aangezien veel muziekkiosken na de Tweede Wereldoorlog uit de dorpskernen
verdwenen.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De voorschriften bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.
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