MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GE61N EN WEL61JN,

Gelet op de wet van "I 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
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 bes lui t 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 08 juni 1995
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 ,

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

Artikel

Wegens zlJn historische en industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
steenkoolmijn (bovengronds) de zijgevel van de badzaal en
ui tbreiding van het hoofdgebouvJ., gelegen te

Maasme c helen (Eisden) , Zetellaan(E)
bekend ten kadaster: •
Maasmechelen , 4e afdeling , sectie A, perceelnummer(s)
4N3 (DEEL) .

Art. 2.
De historische en industrieel-archeologische waarde wordt als
volgt omschreven :
als voorbeeld van de bouwstijl die op de mijnzetel te Eisden
door de Stichtende Vennootschap tijdens de vroegste productieperiode (1922) voor een bedrijfsgebouw werd gehanteerd met
als specifiek element : de geaccentueerde toegang voor de mijnwerker , omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische en architectuur-historische waarde van
de uitbreiding van het hoofdgebou\V (administratiegebouw) als
voorbeeld van de wij ze waarop de Stichtende Vennootschap zich
ca 1950 aan de voor de Tweede We reldoorlog (1931) vooropgestelde prestigieuze en h ist orische stijlkenmerken hield naar
aanleiding van aanpassingswerken ;
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 voorschrifte n
inzake
instandhouding
en
onderhoud
van
monument en
en
stads en
dorpsgezichten
(Belgisch
Staatsb lad 10 maart 1994).

Brussel ,

2 6 MEI 1997
Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn

c HARTENS .
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