MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen ;
Gelet op het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7· ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993 en 18 mei 1994 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 1994
houdende de 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 het Vlaamse Gewest van 1 december 1994,
BESLUIT:
Artikel 1.- Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd :
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van het algemeen belang, gevormd
door de :

*

historische waarde
als woning van één der kanunniken
van het kapittel van O.L.Vrouwkerk te Tongeren, opgericht
in de 17de eeuw, verbouwd na de stadsbrand van 1677 door
kanunnik de poilvache en aangepast door kanunnik Antoon
Vermeylen, deken van het kapittel, tussen 1751 en 1789

*

historische, in casu architectuurhistorische waarde : als
17de eeuwse dubbelhuis met 2 annexen met classicistische
ordonnantie uit de tweede helft van de 18de eeuw ; de
gaafheid van de inwendige struktuur en de overwegend 18de
eeuws decoratie en aankleding onderlijnen de intrinsieke
kwaliteit van dit pand :

Het voormalig kanunnikenhuis bestaande uit het hoofdgebouw met
twee annexen, de paardestallen, de omheiningsmuur en de maaskalkstenen sokkels, gelegen Vermeulenstraat 3 te 3700 Tongeren.
Gekend ten kadaster :
Tongeren, 1ste afdeling, sectie C, perceel nummer 9/b.
als stadsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan, om reden
van het algemeen belang gevormd door de :

*

historische waarde als onverbrekelijk deel van dit
eeuws kanunnikenhuis ; al de kanunnikenhuizen aan
zijde van de Maastrichterstraat waren voorafgegaan
een voortuin en hadden een achtertuin die tot aan de
deleeuwse wallen reikte :

18de
deze
door
Mid-

De onmiddellijke omgeving van het voormalig kanunnikenhuis.
Gekend ten kadaster :
Tongeren, 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 9/c.

Artikel 2.- Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 199 3 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten (B.S. 10.03.1994).

Brussel,

02 -12- 1994
De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

