MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 09 juli 2001 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 04 april 2002,

BESLUIT:

Artikel 1. 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, in casu
architectuurhistorische waarde:
- als monument:
PASTORIE, gelegen te
Voeren (Sint-Pieters-Voeren), Dorpstraat(SPVoeren) 26;
bekend ten kadaster:
Voeren, 4e afdeling, sectie A, perceeln].llIllller(s) lIlA.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn artistieke en historische waarde:
- als dorpsgezicht:
TUIN VAN DE PASTORIE, gelegen te
Voeren (Sint-Pieters-Voeren), Dorpstraat(SPVoeren) 26;
bekend ten kadaster:
Voeren, 4e afdeling, sectie A, perceelnurnmer(s) 112B.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:.

Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument:
Achttiende eeuws (ca 1775) breedhuis in Luikse Lodewijk XV-stijl n.o.v. de Maastrichtse
architect, Mathias Soiron (1748-1834). Gecementeerde voorgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw. Gaaf bewaarde indeling met centrale gang en aan weerszijden ervan telkens twee
achter elkaar gelegen ruimtes met 18de eeuwse stucwerkschouwen.

Artistieke en historische waarde van het dorpsgezicht:
Zeer landelijk gelegen gebouw, temidden van een ornbaagd perceel, iets terugliggend t.a.v.
het dorpsplein - de Bauwert - en gemwerd op de lager gelegen kerk en cornmanderie van de
Duitse Orde. Deze tuin maakt integrerend deel uit van de pastorie en bepaalt mede de
kwaliteit van het plein en van het dorp.

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,

14 -06- 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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