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MINISTERIEEL
BESLUIT
HOUDENDE
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

BESCHERMING

VAN

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 door de bijzondere 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 Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993, 18 mei 1994 en 11
januari 1995 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden van 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 2 juni
houdende de vaststelling van de ontwerplij st van
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;

1993
voor

Gelet op het advies van de Koninklijke commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 7
oktober 1993,

BES L U I T
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,
volgende gebouwen en inrichtingen van de steenkoolmijn
"Helchteren-Zolder";
bekend ten kadaster
HEUSDEN-ZOLDER (Zolder), 3de
afdeling, sectie A, 2de blad, perceelnr. 205 m 10
(deel);

*

het gebouw met de machinezalen van de ophaal- of
extractiemachines en met compressorenzaal (6, 7 en
8), inclusief de volgende machines met toebehoren;
de extractiemachine nr. 11 (nr. 2 op plan 11)
de Ward-Leonardgroep nr. 111' (nr. 9 op plan
lI)
de motor-compressor nr. 2 (nr. 13 op plan 11)
de motor-compressor nr. 3 (nr. 14 op plan 11)
de motor-compressor nr. 4 (nr. 15 op plan 11)
de motor-compressor nr. 5 (nr. 16 op plan 11)
de ventilator-deviator (nr. 11 op plan 11)
de herdenkingslier anno 1985
de elektro schakelkast bij extractiemachine nr.

*

de schoorsteen van het Monnoyer-type uit 1913 (67)

I

(N. V.
de tussen haakjes vermelde cij fers verwij zen
naar plan I, voor zover niet anders vermeld).
Artikel 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten.

Brussel,

0 1 -03-1995
De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

