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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWUN
KONING DER BELGEN
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groet.

Gelet op het decreet van 3 maart 1976, tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 1977, tot vaststelling van het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten
en stads- en dorpsgezichten;
.
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 8 september 1977;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1.- Als monument wordt gerangschikt, overeenkOmstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976, om reden van zijn industrieel-archeo~
logische ·waarde, de windmolen genaamd " De Merelaan, te ·Gistel, bekend ten
kadaster: - Gistel, sectie A, perceelnummer 1556 B, ei.gendom ·van :
1) RONSE Anna Maria (0 op 24 maart 1905, .te Bredene) . wonende Brugsebaan
145,te 8240 Gistel.
2) RONSE Godelieve (0 OP 8 juli 1906, te Bredene) wonende Brugsebaan 145
te 8240 Gistel.
. .
3) RONSE Gertrude (0 op 9 juli 1911 , t e Bredene) wonende Brugsebaan 145,
te 8240 Gistel.
.
Artikel 2.- Als dorpsgezicht wordt .gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 19i6, om .reden van zijn industrieelarcheologische waarde, de omgeving rond de windmolen genaamd " De Merelaan
te GisteI,. zoals afgebakend op bijgaand plan.
..
Artikel 3.- Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van
6 december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, .worden
voor de· behartiging van het algemeen belang de volgende beperkingen aan
de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens geldig verleende machtiging, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van het decreet van
3 maart 1976, is het verboden:
1. een gebouw of een constructie op .te richten of een inrichting te plaat
sen zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan
de grond is bevestigd of op de grond s.teun. vindt .ten behOeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook al kan ZlJ
uit elkaar genomen worden, uitgezonderd als het gaat om de bouw van serres

2.-

en bijhorende installaties, en uitgezonderd de percelen nummers 1561a,
1563a, 1565, 1574a, 1567a, 1569c, 1568c, waarop de gemeentelijke plannen voor de aanleg van een kerkhof kunnen doorgang vinden.
2. één of meer verplaatsbare inrichtingen te plaatsen die voor bewoning
kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte
voertuigen.
3. bestaande constructies te herbouwen of te verbouwen.
4. wegen en paden te verharden (voor percelen nummers 1560a, 1604).
5. een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of schroot aan te leggen.
6. een vuilnisbelt aan te leggen, afvalprodukten achter te laten.
7. reclame-panelen of gelijk welke publiciteit aan te brengen.
8. bomen en struiken te vellen, te ontwortelen of te beschadigen.
9. Bouw- en verkavelingsvergunningen waarvan door de houder het bewijs
kan worden voorgelegd dat zij op de datum van de betekening van het
beschermingsvoorstel waren afgeleverd en nog niet vervallen, mogen
worden uitgevoerd.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 november 1977.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

