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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

Gelet op het decreet van
3 maart
1976 tot besche=ing 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 hervo=ing der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § I, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2003 houdende ontwerp van
lijst van voor besche=ing vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 maart 2004,

BESLUIT :

Artikel 1. Wordt besche=d, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:

Wegens de historische en historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Kapel van O.-L.-Vrouw van Bijstand., gelegen te
Dilsen-Stokkem (Stokkem), Amold-Sauwenlaan ;
bekend ten kadaster:
Dilsen-Stokkem, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 365A.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische waarde:
Monumentale herinnering aan het voormalig penitentenklooster van Stokkem, gesticht in
1642 en in 1798 verkocht en behalve de kerk onmiddellijk afgebroken.
Het kerkje bleef staan, maar verdween na de brand in 1811.
De historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde:
Gebouwd in 1818, op de plaats van een andere kapel, naar het model en met de materialen
van de oorspronkelijke kerk. Rechthoekig grondpland met driezijdige koorsluiting;
maaslandse krulgevel met rondboogportaal. Bepleisterd interieur met Nio-classicistisch
portiekaltaar met terracotta beeld van O.L.Vrouw met kind (XVI - XVIIe eeuw).

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 \·an
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

30 "04" 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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