i-/ VLAAMSE GEMEENSCHAP

Ministerieel besluit tot wijziging van monumenten
en stads~ en dorpsgezichten.

"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR"
Gelet op de wet van 7 augus.tus 19.31 op het behoud van
monumenten en landschappen
Gelet op het dec:r'eet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der ins·tellingen
Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei ~981 houdende rangschikking als monument van de hoeve, Bergstraat
6.3 en van het kasteel van Kortenbos , Hasseltsesteenweg 220
en van hun omgeving als, dorpsgezicht
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
janua;r:>i ~982 houdende bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Executieve ;
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Gelet op het bes.luit van de Vlaamse Executieve van
28 j anua:r'i ~9.82 houdende organisatie van de delegatie van
besliss-ingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse
Executieve ;
BESLUIT

"

Artikel ~.- Artikel 1 Van het koninklijk besluit van
20 -mei ~9.8~ houdende bescherming van de Hoeve, Bergst:r'aat
63, het Kasteel van Kortenbos, Hasseltsesteenweg 220, en
omgeving te Sint-Truiden (Kozen), wordt vervangen door de
volgende bepaling :
"Worden beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen
Van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de histor:is.che en architectuur-historische waarde :
- het woonhuis,' de schuur en het poo:r'tgebouw met de flankerende lagere gebouwen van de hoeve, gelegen Basilieks-traat 21, te Sint-Truiden (Kortenbos ), bekend ten kadaster : Sint-Truiden, 2e afdeling, sectie M, 2e blad,
perceelnummer :326 C en eigendom Van de heer Gillot
Jacques, Basil:iekstraat 21, 3800 Sint-Truiden (Kortenbos) •
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- het Kasteel van Kortenbos en meer bepaald de oos.tvle1Jgel
(zijnde het Kasteel,met uitzondering van de recente aanbouwsels tegen de westgevel), de zu:i.dgevel (het poortgebouw) en de westgevel (de dwars schuur) , gelegen Hasseltsesteenweg te Sint-Truiden (Kor'tenbos), bekend ten kadaster:
Sint-Truiden, 2e afdeling, sectie B, 2e blad, perceelnummer : 127 C en eigendom van Mevrouw Lhoest Leontine,
Hé\sseltsesteenweg 448, 3800 Sint-Truiden (Kortenbos),"
Art. 2.- Artikel 2 van hetzelfde koninklijk beslui-t wordt
verVé\ngen door' de volgende bepaling :
"Wordt bescherll)d ë\lS dorpsgezicht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische waé\rde :
- het kasteelpark rond het kas.teel van Kortenbos met bijhorend bos, de pastorie aan de overzijde van de Hasseltse$teenweg, de landerijen r'ond de hoeves, gelegen Basiliekstré\at, en het gebied in de onmiddellijke nabijheid van
de koninklijk besluit van 13 november 1973 beschermde
Onze-Lieve-Vrouwbé\siliek, te Sint-Truiden (Kortenbos),
zOals afgebakend op bijgaand plan.
Art. 3.- De Gemeenschapsminister Van Cultuur is bela.st ll)et
de uitvoering van dit besluit.
B;r>ussel, 28 maart 1985

De Gell)eensChapsJl)inister Van Cultuur,

