VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen;
Gelet op het
decreet van 3 maart 1976
bescherming
van
monumenten,
stadsdorpsgezichten

tot
en

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming
der
instellingen,
gewijzigd
bij
bij zondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
art ikel 6, § 1, I, 7 0 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober
1992
tot
delegatie
van
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 22 april 1994
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming
vatbare
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 7 september
1995,

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens z~Jn historische en sociaal-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
Het staatsieplein van het kasteel van Genoelselderen met
bijhorende dienstgebouwen, de engelse tuin, het erf van de

----

------- ---

kasteelhoeve en de gronden gelegen rondom het hele
gebouwencomplex, zoals afgebakend op bijgaand plan en
bekend ten kadaster:
RIEMST , ge afdeling, Sectie A, perceelnummers 111e, 54b , 54c,
54d , SOa, 57c , 40d, 39a, 36a, 45h (deel), 61c(deel) , 62c, 62b .
Art . 2.
De historische en sociaal-culturele waarde wordt als volgt
omschreven :
als deel van de kasteelsite dat voor het eerst wordt vermeld
in 1407 toen het voormalige (eerste?) kastee l door de
Tongenaren werd vern i eld ; door de histor i sche meer bepaald
architectuurhistor i sche waarde omdat het staatsieplein, de
trappartijen , het erf van de boerderij en de inkomdreef deel
uitmaken van het architecturaal concept dat in de XVllle eeuw
werd gerealiseerd en door de sociaal-culturele waarde omdat ze
een integrerend onderdeel zijn van een gaaf landschappelijk
dorpsbeeld .
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 (Be l gisch Staatsblad 10 maa r t 1994).
Brussel , 8 september
Vlaamse mi

1~~'

ster

Cultuur, Gezin en Welzijn,

