MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,

BINNENLANDSE

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 22 september 2000 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 01 maart 2001,

BESLUIT :

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische, industrieel-archeologische
en volkskundige waarde, meer bepaald sociaal-historische en economisch-historische waarde:
- als monument:
De houten standerdkorenmolen, genaamd "Leyssens molen", inclusief alle draaiend werk met
toebehoren, gelegen te
Lommel (Lommel), Katienbos ;
bekend ten kadaster:
Lommel, 4e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 863P2.

Art. 2.
De industrieel-archeologische, volkskundige en de historische waarde, meer bepaald sociaalhistorische en economisch-historische waarden wordt als volgt omschreven:

als goed en quasi volledig bewaard voorbeeld van een maalvaardige houten standerdkorenmolen
met gesloten voet en met
Kempense typologische kenmerken vooral wat model en structuur van het
molenkot(molenkast)aangaat, voorzien van één steenkoppel, opgetrokken in 1797 te Olmen, in
1809 naar het centrum van Lommel en in 1964 naar de huidige standplaats overgebracht, er
gerestaureerd en van één koppel maalstenen voorzien in 1988;
als voorbeeld van een belangrijk ambachtelijk bedrijfje m.b.t. de voedselvoorziening van de
plaatselijke bevolking vanuit een historisch perspectief;
als voorbeeld van een belangrijke ontmoetingsplaats in het historisch perspectief van een kleine
agrarische gemeenschap .

Art. 3. 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,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,

2

