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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 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 Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 02 december
1999,

BES L U I T :
l.. 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,
meer bepaald architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Parochiekerk St.-Stefanus, gelegen in de Dorpsstraat, gelegen
te
Hoeselt (Hoeselt), Dorpsstraat +17;
bekend ten kadaster:
Hoeselt, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 99B.

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische
waarde:
- als dorpsgezicht:
Omgeving van de St.-Stefanuskerk, deel van het voormalig kerkhof, gelegen te
Hoeselt (Hoeselt), Dorpsstraat;
bekend ten kadaster:
Hoeselt, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 101C.
Art. 2.
De historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde,
wordt als volgt omschreven:
De Sint - Stefanusparochie is een zeer oude stichting die reeds
in de Karolingische periode van Tongeren werd afgescheiden en
zelf moederkerk werd van zeven parochies.
Het geldt een architectuurhistorisch belangrijk gebouw. De
onderbouw van de toren dateert uit de 11de eeuw. De bovenste
geledingen in romaans - gotische stij 1 , situeren de toren bij
een reeks gelij kaardige torens uit het einde van de 12de en
het midden van de 13de eeuw die vermoedelij k zelfs toe te
schrijven zijn aan éénzelfde bouwmeester. Het classicistisch
schip dateert van 1770 en kende verschillende aanpassingen in
1896 n.o.v. architect M. Christiaens en in 1931 n.o.v. K.
Gessler. Rijk gestoffeerd interieur met interessant mobilair,
waaronder het barokke hoofdal taar één van de weinige overblijfselen van de kathedraal van Luik.

De historische waarde wordt als volgt omschreven
De open ruimte rondom de kerk, als p laats van het voormalige
kerkhof, en het monument voor de gesneuvelden maken integrerend deel uit van de historische kerksite.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepal ing van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel,

19 april 2000

Vlaamse minister van Bi nenIa dse Aangelegenheden,
Ambtena enz ken eSport,

2

