MINISTERIEEL BESLillT HOUDENDE WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLillT VAN 19
JUNI 1978 HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT EN STADSGEZICHT VAN HET
STATION VAN AALST

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING
EN RUIMTELIJKE ORDENING

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 2001,21 november 2003 en 30
april 2004, inzonderheid op artikel 9;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1978 houdende bescherming als monument, stadsof dorpsgezicht van het station van Aalst, gewijzigd bij ministerieel besluit van 30 maart
1987;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 6, §1, I, 7;
Gelet op 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 15 oktober 2004;
Overwegende dat de wijziging geen afbreuk doet aan de monumentale waarden en aan de
historisch-stedenbouwkundige relevantie van het als monument beschermd stationscomplex,
daar door de voorgenomen inrichtingswerken, binnen het kader van masterplan
stationsomgeving Aalst, de intrinsieke waarde en de algemene belevingswaarde van het
stationgebouw juist in bijzondere mate zullen worden bevestigd;
Overwegende dat het koninklijk besluit houdende bescherming als monument en stadsgezicht
van het station van Aalst, de erfgoedwaarden van het dienstgebouw niet expliciet heeft gesteld
of gemotiveerd, en aangezien het beeldbepalend karakter van dit omgevend bestanddeel op

geen enkele wijze de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht laat komen, of door
haar fysische eigenschappen de materiële instandhouding of onderhoud ervan kan
waarborgen;
Gelet op het advies van Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 27
april 2005.
.

BESLUIT:

Artikell. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juni 1978 wordt de vermelding "995
0" vervangen door "995 0 (deel)"
Artikel 2. Het plan dat als bijlage werd gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juni 1978
houdende bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten wordt vervangen door het
plan in bijlage bij dit besluit.
Artikel 3. Dit besluit treedt in werking vanaf 14 december 2005.

Brussel,

14 DEC 1005

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN

