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VLAAMSE REGERING

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE REGERING,

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, gewij zigd door de bij zondere wet 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, gewij zigd bij de beslui ten van de
Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van 28 april 1995
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 het Vlaamse Gewest van 6 juni 1996;
Gelet op de ligging binnen de dd.
verkaveling;

2 maart 1994 goedgekeurde

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn en van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,
BES L U I T

dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976:
- de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gelegen aan de Kapellestraat te Sint-Maria-Lierde, bekend ten kadaster: Lierde,
lste afdeling, sectie A, 2de blad, deel 660b:

- omwille van het algemeen belang wegens de volkskundige waarde als voorbeeld van een XIXde-eeuws plaatselij k bedevaartsoord, gegroeid uit een privé-initiatief, meer bepaald een
neogotische bakstenen kapel met twee verdiepingen onder zadeldak met klokkeruitertje, gepleisterde raamomlijstingen, alsook
gepleisterde profielen en waterlijsten rond inkom en raam bij
de voorgevel, voorts met faïencetegels bekleed gewelf en wanden bij de benedenverdieping en met houten spitstongewelf op
ribben overkluisde hoofdruimte en met imitatie-witsteenblokken
geschilderde vensterneggen op de bovenverdieping.
- de grot vóór de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gelegen
aan de Kapellestraat te Sint-Maria-Lierde, bekend ten kadaster: Lierde, lste afdeling, sectie A, 2de blad, deel 660b;
- omwille van het algemeen belang wegens de volkskundige waarde als voorbeeld van een XIXde-eeuws plaatselij k bedevaartsoord, gegroeid uit een privé-initiatief, meer bepaald een vóór
de benedenverdieping van de kapel kunstmatig aangelegde grot
met zijwaartse, in hoefijzervorm aangelegde opgangen die oorspronkelijk van treden waren voorzien.
- Wordt beschermd als dorpsgezicht zoals afgebakend op
blJgevoegd plan, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

Art.2.

- het deel van het perceel van de kapel en de grot van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes, gelegen aan de Kapellestraat te SintMaria-Lierde (Lierde, lste afdeling, sectie A, 2de blad, deel
661c); meer bepaald lot 4 van de dd. 2 maart 1994 goedgekeurde
verkaveling, groot 12a, 25ca volgens bijgaand plan;

- omwille van het algemeen belang wegens de volkskundige waarde als voorbeeld van een XIXde-eeuws plaatselijk bedevaartsoord, gegroeid uit een privé-initiatief, meer bepaald het
perceel waarop zich oorspronkelij k zitbanken en een ommegang
bevonden en dat aldus onlosmakelijk met de bedevaartsite
blijft verbonden.
Art. 3. - 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.
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Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten, stads-

en dorpsgezichten is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,Î 9 -11- 1996
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Luc VAN DEN BRANDE.
De Vlaamse minister van Openbare Werk
Ruimtelijke rdening,

,Vervoer en

Eddy BALDEWIJNS.
De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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c MARTENS.
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