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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
G~let op het decreet van 3 maart 1976 tot beschermlng 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 bes lui t
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 10 juni 1999
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 02 december
1999,

BES L U I T :

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewij zigd bij decreet van 22
februari 1995:

Artikel 1.

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische,
meer bepaald architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Heilig Hartcollege Maasmechelen, gelegen te
Maasmechelen (Maasmechelen), Rijksweg(M) 357;
bekend ten kadaster:
Maasmechelen, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 51PDEEL.

Art. 2.

De historische, meer bepaald architectuurhistorische
wordt als volgt omschreven:

waarde,

Monumentaal complex op U- vormig grondplan, opgericht in drie
bouwfasen, hoofdgebouwen zuidelij ke haakse vleugel met college en normaalschool (1912-1916) ;
de technische school gebouwd tussen 1922 en 1924 en centraal
in de U-vormige binnenkoer, de grote koepelkerk uit de periode
1934 - 1936.
De hoofdvleugel werd gebouwd in eclectische stij In. o. v. architect Verlinden uit Luik, geïnspireerd op het door architect
P. Cuypers gebouwde Rijksmuseum te Amsterdam. De technische
school werd gebouwd n.o.v. architect Verlinden rondom een
centrale traphal in art nouveaustij l .
De kapel werd opgericht n.o.v. dezelfde architect als een
koepelkerk naar Byzantijns model in de stij I van de Sacré Coeurbasiliek van Montmartre te Parijs.
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,

14 ma art 2 000

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,

UWENS.
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