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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij 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°;

van de
Vlaamse regering
Gelet
op
het besluit
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 6 november
1998,

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

Artikel

Wegens ZlJn historische waarde:
- als monument:
Kerk OLV-Tenhemelopneming met inbegrip van kerkhofmuur, gelegen te
Heers (Veulen), Nieuwe Steenweg(Veul.) ;
bekend ten kadaster:
Heers, 4e afdeling,' sectie B, perceelnummer (s) 735BDEEL, 736A.
Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
Kerkhof, gelegen te
Heers (Veulen), Nieuwe Steenweg(Veul.) ;

bekend ten kadaster:
Heers , 4e afdeling , sectie B, perceelnummer(s) 73SBDEEL.

Art. 2.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- De bescherming als monument dient uitgebreid tot het volle dige kerkgebouw omwille van het algemeen belang gevormd door
de historische , in casu architectuurhistorische waarde : neo gotische zijbeuken en pseudotransept n . o . v. architecten H.
Martens en V. Lenertz , met kleurrijke en homogene interieur stoffering en met een rijk iconografisch totaalconcept dankzij
de neo- gotische wand- en pl afondschilder i ngen .
- Dient te worden beschermd als monument : de kerkhofmuur omwille van het a l gemeen belang gevormd door de historische
waarde als integrerend deel van het kerksite en visuele begrenzing van het kerkhof.
Dient te worden beschermd als dorpsgezicht
het kerkhof
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde als integrerend deel van het kerksite .
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse r egering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel ,

.. 9'MAART1999

Vlaamse minister van

ultuur , Gezin en Welzijn ,
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