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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen oorlogsgedenkteken te HASSELT
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011,

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van 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:
Wegens de historische en de artistieke waarde:
- als monument
oorlogsgedenkteken, gelegen te
HASSELT, Vrijwilligersplein z.nr.
bekend ten kadaster:
HASSELT, 7e afdeling, sectie G, zonder perceelnummer
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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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 waarde:
Op 10 september 1961 onthuld door toedoen van de Nationale Federatie der
Oorlogsvrijwilligers om hulde te brengen aan de bewerkers van's lands
onafhankelijkheid in 1830, aan de zovele vrijwilligers van W.O. I en W .O. 11 en aan de
strijders die in 1950 onder UNO-vlag naar Korea trokken, is het "Nationaal Monument
voor de Oorlogsvrijwilligers" dat op zijn oorspronkelijke plaats is gebleven, een getuige
van de Belgische en Hasseltse politieke geschiedenis, en bezit het om al die
contextuele motieven een belangrijke historische en documentaire waarde.
Artistieke waarde:
Door architectE . Droogmans uit Kermt ontworpen en door beeldhouwer Rat Mailleux uit
Genk (1916-1996) van beeldhouwwerk voorzien gedenkteken, typologisch uitgewerkt
als een rechthoekige, door breukstenen muren in trapeziumvorm geflankeerde pijler;
rijke symbolentaal, getuige de oorlogsvrijwilliger met schild en zwaard, de
wapenschilden van de provincies en de inscripties; symbolen van ridderlijkheid en
nationaal bewustzijn, bij het wettig verzet tegen een potentiële aanvaller.

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 201 0 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

