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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

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 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij het decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij tl/et van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7" ;
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 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 16 juni 1995 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 7 december 1995 ;
Gelet op het advies van de Afdeling Ruimtelijke Ordening
provinciale Directie Limburg van 29 augustus 1995 ;
Gelet op het advies van het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Heusden-Zolder van 9 oktober 1995
Gelet op het advies van het Provinciebestuur van Limburg
van 24 oktober 1995,

BESLUIT:
Artikel 1.- Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij het decreet van 22
februari 1995 :

'/'

als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van
3 maart 1976, om reden van:
het algemeen belang gevormd door de historische
waarde als kluis met kapel van O.L.V.-van- Lorette
die in 1673 door Lambrecht Hoelen van Diepenbeek
werd opgericht ;
de historische, meer bepaald architectuurhistorische
waarde als bouwhistorisch complex bestaande uit een
17de eeuwse kapel met haakse aanbouw met klokkeruiter, 19de eeuws woongedeelte en stal:
De Kluis van Bolderberg gelegen te Heusden- Zolder ;
Gekend ten kadaster :
Heusden- Zolder, sectie D, perceelnummers 703D, 703E.

Artikel 2.- 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 de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten (B.S. 10.03.1994).

Brussel,

=

9 -07- 1996

De Vlaamse minister van Cultuur,
Gezin en Welzijn,

