VLAAMSE REGERING

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 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6,

§l, 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 2 februari
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 5 juni 1997,
BES L U I T :
Artikel 1. Wordt beschermd,
het decreet van 3 maart 1976

overeenkomstig de bepalingen van

Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Het spoorwegstation met inbegrip van het stationsgebouw, lampisterie en seinhuizen II en IV, de wisselhendels gelegen te
Neerpelt (Neerpeltl, Stationsstraat;
bekend ten kadaster:
Neerpelt, 2e afdeling, sectie C,' perceelnummer(sl 619L, 698/2,
698M.

Wegens zlJn industrieel-archeologische waarde :
- als monument:
De wachterswoning en aanhorigheden horende bij het spoorwegstation te Neerpelt, gelegen te
Overpelt (Overpelt), Donkerstraat ;
bekend ten kadaster:
Overpelt, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 159E .

Art. 2 .
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven :
de industrieel-archeologische waarde als een in goede staat en
volledig bewaard voorbeeld van een klein station met wachterswoning en lampisterie, in 1879-80 gebouwd door een privé
spoorwegmaatschappi j nml . de zgn. "Grand Central BeIge", aangepast in 1901 en van seinhuizen met Saxby-systeem voorzien in
1914, dit alles behorende tot de uitrusting van een belangrijke en voor de economie levensnoodzakelijke verbindingsweg
tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied hierbij
aanleiding gevend tot de vestiging van zware industrieën in de
Kempen .
Met het oog op de bescherming zijn volgende erfdienstbaarheden
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 (B.S. 10.03.1994).
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