MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
STAATSHERVORMING,
Gelet op de wet van 7 augustus
monumenten en landschappen;

BUITENLANDSE HANDEL EN
1931 op het behoud van

Gelet op het decreet van 3 maart 1976
van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;

tot bescherming

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 1992
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 14 januari 1993,

BES L U I T
Artikel 1. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, omwille van het
algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische
waarde :
-

volgende gebouwen en installaties van de steenkoolmijn,
gelegen Evence Coppéelaan te Genk-Winterslag;
bekend ten kadaster
GENK, 7de afdeling, Sectie H,
perceelnr. 52 b 11 (deel);
* de schachtbok 11 uit 1915 met losvloer (ontvangstgebouw) (26)
* de schachtbok I uit 1963 met losvloer (ontvangstgebouw)
(25)
* de beide ophaalgebouwen met inbegrip van de ophaalmachines (extractiemachines) en hun toebehoren (18, 20)
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* de machinezalen met inbegrip van de compressoren, van de
*
*

andere uitrusting (o.a. de Ward-Leonardgroepen) en van
de gebouwen (17, 19, 21)
de ventilatoren (23, 24)
de
schakelen kontrolepanelen van de
voormalige
elektrische centrale m.i.v. de bedieningsvloer (in 14)

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake
instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stadsen dorpsgezichten.

2.

specifieke erfdienstbaarheden
Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging
van de Gemeenschapsminister of z~Jn gemachtigde is het
verboden de op de lijst vermelde machines, werktuigen en
hun toebehoren volledig of gedeeltelijk uiteen te nemen,
te verplaatsen of de technische kenmerken ervan te
wijzigen.

Brussel,

2 3 -Ot,- 1993
De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en taatshervorming,

