MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
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
de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober
2003 en 18 februari 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2003 houdende ontwerp van
lijst van voor beschenning vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 08 januari 2004,

BESLUIT:

Artikell. Wordt beschennd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot beschenning van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995,22 december 1995, 8 december 1998,18 mei 1999,7
december 2001 en 21 november 2003:
Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
orgel parochiekerk St. Lambertus Grote-Spouwen, gelegfin te
Bilzen (Grote-Spouwen), Pastorij straat 13;
bekend ten kadaster:
Bilzen, lle afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 765BIDEEL.

Wegens de artistieke en historische waarde:
- als monument:
orgel parochiekerk St.Martinus Martenslinde, gelegen te
Bilzen (Martenslinde), Martenslindestraat ;
bekend. ten kadaster:
Bilzen, l3e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 353EIDEEL.
Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
orgel parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart, gelegen te
Bilzen (Munsterbilzen), Eikerweg ;
bekend ten kadaster:
Bilzen, 3e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 194/02.
Wegens de artistieke en historische waarde:
- als monument:
.
orgel parochiekerk Sint Remigius Waltwilder, gelegen te
Bilzen (Waltwilder), Kerktorenstraat Z.N;
bekend ten kadaster:
Bilzen, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 498BIDEEL.

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

De historische en sociaal-culturele waarde van het orgel in de Sint-Lambertuskerk in
Bilzen ( Grote-Spouwen) :
Het orgel is een getuige van het bescheiden maar degelijk vakmanschap dat in het midden van
de 19de eeuw nog aanwezig was in deze regio. Het is een pretentieloos dorpsorgel dat
efficiënt zijn functie voor deze dorpsgemeenschap vervult.

De historische en artistieke waarde van het orgel in de Sint-Martinuskerk in Bilzen
(Martenslinde) :
Het orgel - ook al is het maar bescheiden van omvang- is een getuige van het degelijk
vakmanschap dat in het midden van de 19 de eeuw nog aanwezig was in deze regio. Door een
aantal niet-alledaagse kenmerken van het meubel is het bovendien op artistiek vlak een
merkwaardigheid.

De historische en artistieke waarde van het orgel in de Sint-Remigiuskerk in Bilzen
(Waltwilder) :
De werkstukken van Pereboom & Leijser hebben, hoewel in ruime kwantiteit bewaard, niet
de grijsheid van serieproducties. Elk instrument heeft zijn eigenheid en is met zorg afgewerkt,
zowel qua materialen als qua muzikale vormgeving (mensuren, intonatie ... ). Het zijn orgels
voor de modale dorpskerk die perfect functioneel zijn. Het orgel van Waltwilder heeft zijn
voor die tijd uitzonderlijk fraaie orgelkast als bijkomende troef.
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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).
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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