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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 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 10 juni 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 02 december
1999,

BES L U I T :
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22
februari 1995:

Artikel.

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische
waarde:
- als monument:
GRENSPAAL IN DE ROMERSHOVENSTRAAT, gelegen te
Hoeselt (Romershoven), Romershovenstraat ;
niet gekadastreerd.

Art. 2.

De grenspaal dient te worden beschermd als monument omwille
van het a l gemeen belang, gevormd door de historische waarde:
De grenspaal is één van de zeldzame, behouden voorbeelden van
dit soort kleine monumenten. Ze illustreren een aspect van de
economische en juridische geschiedenis van het prinsbisdom
Luik . Op het grondgebied van Hoeselt bevinden zich drie gelijkaardige exemplaren, in Hasselt (Paalsteenstraat) één.

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,

1 9 ap r i l
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