VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
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°;
Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 09 maart 1999
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 07 oktober
1999,

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

Artikel

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn artistieke
en historische waarde:
- als monument:
pastorie Sint-Jan-de-Doperkerk, gelegen te
Tongeren (Tongeren), Sint-Lutgartstraat 1;
bekend ten kadaster:
Tongeren, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 456EDEEL.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn artistieke
en historische waarde:
- als monument:
Kerkhofmuur Sint-Jan-de-Doperkerk, gelegen te
Tongeren (Tongeren), Sint-Jansstraat ZN;

bekend ten kadaster :
Tongeren, 1e afdeling , sectie C, perceelnummer(s) 455DDEEL,
456EDEEL.

Art . 2 .

•

De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische , waarde
wordt als volgt omschreven:
Dubbelhuis in baksteenarchitectuur met verwerking van maaslandse kalksteen met sobere , laat -1 9de eeuwse stucwerkdecoratie , vloeren , schouwen en trap .
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
De pastorie van 1874 is gebouwd op de plaats van een kluis die
reeds vóór 1258 bestond. Ze werd door de stad in 1604 ter
beschikking gesteld van de Grauwzusters van Sint - Annadal van
Diest teneinde de Tongerse zieken te verzorgen.

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,

Vlaamse minister van Binnenl ndse Aangelegenheden,
Ambtenare zaken n Sport ,

han
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