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Ministerieel besluit tot wijziging v an het mini s teriee l besluit v an
27 november 2007 houdende bescherming al s monument , stads- of dorpsgezicht
v an de 'Dumontwijk' gelegen te De Panne

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,
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
monumenten

en

stads-

en

dorpsgezichten,

tot bescherming van
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 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewij zigd bij besluit van de Vlaamse Regering van

15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007;
Gelet

op

het

ministerieel

besluit

van

houdende vaststelling van een ontwerp
'Dumontwijk' gelegen te De Panne;

18
van

december
lijst

van

2006
de

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2007
houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht,
waarbij de 'Dumontwijk' gelegen te De Panne als stadsge zicht
werd besche rmd;

BESLUIT

Artikel 1. In artikel 3, littera B, van het ministerieel besluit van 27
november 2007, worden de woorden "Art . 2.A . " vervangen door de woorden
"Art . 3 . A . "

Art. 2 . Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 november 2007.
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Viceminister-presidenr. Vi'ln de Vl i'li'lmsp. Rp.gp.ri na en
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
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