._)-

/ / f.

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN 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 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 bijzondere 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 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 19 maart 1996
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 7 november
1996,

BES L U I T :
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij het decreet van 22
februari 1995:
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- als monument om reden van het algemeen belang gevormd door
de historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde :
de Sint-Martinuskerk : uitbreiding van de bescherming tot het
volledig kerkgebouw, gelegen te
Tessenderlo (Tessenderlo), Markt;
bekend ten kadaster:
Tessenderlo, 1e afdeling, sectie A, perceel nummer 765B.

Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
de historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde
als gebouw in Demergothiek met ijzerzandstenen koor uit 1379,
di to schip uit 1452 n.o. v. Jan Maes uit Diest en Jan Leyden
uit Werchter en bakstenen, gotische toren uit 1478 n.o.v.
Hendrik Maes ; de bakstenen, neogotische zijbeuken onder lessenaarsdaken en het neogotische zuidportaal dateren uit 1841
tot 1844 n.o.v. architect L. Jaminé.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

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 (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel,

1 7 FEB. 1997
Vlaamse
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