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Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli
1993 houdende bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten
(van de stoomzagerij van Vorst te Laakdal),
en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 oktober 2004
houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht
(van de stoomzagerij van Vorst, partim, gelegen Heistraat 2 te Laakdal)

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 artikel6, § 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 en 21 november
2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
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 j uli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 201 0;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 juli 1993 houdende
bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (van de
stoomzagerij van Vorst te Laakdal);
Gelet op het ministerieel besluit van 15 oktober 2004 houdende
bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht (van de
stoomzagerij van Vorst, partim, gelegen Heistraat 2 te Laakdal);
Gelet op het ongunstig advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 1 juli 2010, bekrachtigd op 2
september 201 0;
Overwegende dat, in tegenstelling tot hetgeen de Koninklij ke
Commissie voor Monumenten en Landschappen stelt in haar advies,
het jarenlang voortschrijdende verval van de westelijke "houten hal"
van de stoomzagerij in Vorst wel degelijk dermate ver gevorderd is
dat een restauratie niet langer haalbaar is, of dat deze gepaard zou
gaan met een onaanvaardbaar hoge graad aan verlies van
authenticiteit, hetgeen de facto zou neerkomen op een kopie van het
origineel, en dat bijgevolg de intrinsieke erfgoedwaarden van deze
voormalige opslagruimte wel degelij k onherroepelijk zijn aangetast;

Overwegende dat de drie traveeën aan de oostzijde, met onder meer
de machinekamer, voormalige smidse en werkplaats, uit meer
duurzame materialen zijn vervaardigd , en dat een restauratieve
oplossing hier redelijkerwijze wel nog tot de mogelijkheden behoort,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 juli 1993 houdende
bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (van de stoomzagerij van
Vorst te Laakdal), wordt het voorlaatste streepje "- de gebouwen waarin voormelde
voorwerpen en ruimtes zich bevinden, namelijk vier traveeën in metselwerk en drie
traveeën van de houten loods met afdak aan de straatzijde;" vervangen door het
volgende:

"- de drie oostelijke traveeën van de voormalige stoomzagerij, met onder meer de
machinekamer, smidse en werkplaats;".

Art. 2. Het ministerieel besluit van 15 oktober 2004 houdende bescherming als
monument, stads- of dorpsgezicht [van de stoomzagerij, partim, gelegen te Laakdal
(Vorst)] wordt opgeheven.

Brussel,

1 5 ·10· 2010

Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

(

Geert BOURGEOIS

2

