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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van oorlogsgedenkteken in
Genk

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en 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, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
Oorlogsgedenkteken te GENK;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed op datum van 4 september 2013,
zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 3 oktober 2013,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en 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, 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:

Wegens de historische en de artistieke waarde:
- als monument
oorlogsgedenkteken, gelegen te
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GENK, Hoogstraat 2 - 4
bekend ten kadaster:
GENK, 5e afdeling, sectie F, perceelnummer 668X (deel)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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 waarde:
Opgericht om de feiten en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en bij uitbreiding
van de Tweede Wereldoorlog te gedenken, is het oorlogsmonument, dat op de
oorspronkelijke plaats is gebleven, een getuige van de Belgische en Genkse politieke
geschiedenis en bezit het zodoende een belangrijke historische en documentaire
waarde.
Artistieke waarde:
Door de nationaal bekende kanunnik Raymond Lemaire (1878-1954) en de eveneens in
België vermaarde beeldhouwer-goudsmid Henri Holemans (1894-1973) ontworpen, op
29 september 1929 plechtig ingehuldigd gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een
hardstenen vierkante pijlervormige sokkel met afgeschuinde hoeken, bekronend
bronzen, door Ed. Lesetre uit Brussel gegoten, klassiek Heilig-Hartbeeld en twee
flankerende bronzen beelden van strijders of "vredesengelen" in een antiquiserende
kledij in Art Deco; in 1993 onthulde hardstenen obelisken ter ere van de gesneuvelden
van W.O. 11; rijke symbolentaal, getuige het Heilig-Hartbeeld, de strijders, de palmtak en
de soldatenhelm; symbolen voor moed, oorlogsstrijd, vaderland, overwinning en
toewijding aan het H. Hart.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012
(Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari
2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).
Brussel,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
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Geert BOURGEOIS

2 2 JAN. 2011,

