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MINISTERIE VAN NATIONALE . OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWUN
KONING DER BELGEN

Aan allen die nu zlln en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het decreet van 3 maart 1976, tot
en stads- en dorpsgezichten;

bescherm~ng

van monumenten

Gelet op het min~ster~eel besluit van 20 juni 1977, tot vaststell~ng
van het ontwerp van lij st van voor besch.e rming vatbare monumenten en stadsen dorpsgezichten;
.
Gelet op het advies van de Kon~nklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 8 september 1977;
Op de voordracht van Onze
Aangelegenheden,

M~nister

van Nederlandse Cultuur en Vlaamse

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUI.TEN WIJ :
Artikel 1.- Als monument wordt gerangschikt, overeenkomst~g de bepalin~en
van het decreet van 3 maart 1976;
1. de abdij "ten Putte", te Gistel, meer bepaald de 14" eeuwse toren, de
17e eeuwse mirakelput en het 16° eeuwse kapelletje, om reden van de
historische en artistieke waarde, bekend ten kadaster :
- Gistel, sectie 0, deel van het perceelnummer 266N, eigendom van de
V.Z.W. Oude Abdij "ten Putte", Abdijstraat 84, te 8240 G~stel
2. de rosmolen, het looppad en het bakhu~s van de hoeve gelegen Abd~jstraat
74, te Gistel, om reden van de historische en volkskund~ge waarde,
bekend ten kadaster
- Gistel, sectie 0, deel van het perceelnummer 4970, eigendom van
LAMBRECHT-OEHAEMERS Roger, Kamiel (Oop 12 december 1934, te Gistel)
wonende Abdijstraat 75, 8240 Gistel.
Artikel 2.- Als dorpsgezicht wordt gerangschikt, overeenkomstig 'de bepalinger
van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische en
esthetische waarde, de omgeving van de abdij "ten Putte", zoals afgebakend
op bijgaand plan.
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A$rikel 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. op de hogervermelde percelen de werken uit te voeren vermeld in artikel
44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw
2. de ordonnantie en het uitzicht van de percelen en van de zich erop
bevindende onroerende goederen te wijzigen,
3. een gebouw of een constructie op te richten of een inrichting te
plaatsen, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is
ingebouwd, aan de grGmd is bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven
staan, ook al kan zij uit elkaar genomen worden,
4. één of meer verplaatsbare inrichtingen te plaatsen die voor bewoning
kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte
voertuigen,
.
5. bestaande· constructies, te herbouwen of te verbouwen derwijze dat het
uitwendig aspekt ervan wordt gewijzigd, zonder voorafgaande toestemming
vanwege de Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden
of zijn gemachtigde,
6. wegen en paden te verharden,
7. een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of schroot aan te leggen,
8. een vuilnisbelt aan te leggen en afvalprodukten achter te laten,
9. reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen,
10. bovengrondse en ondergrondse leidingen te plaatsen,
de aanleg van ondergrondse leidingen voor telefoon, voor het vervoer
van laagspanningselectriciteit, gas, water en rioolwater, dienende
voor de ter plaatse gelegen gebouwen, blijft mogelijk mits voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Minister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden of zijn gemachtigde,
11. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding
van het gebied voor gevolg kan hebben, in die mate dat zij het
.
voortbestaan van de natuurlijke fauna en flora in gevaar brengt,
12; afwateringskanalen te graven, draineringswerken en wateraftappingen
uit te voeren, welke van aard zijn het grondwaterpeil in een voor
het natuurbehoud ongunstige zin te beïnvloeden,
13. vloeistoffen of gassen te lozen die het voortbestaan van de natuurlijke
fauna en flora in gevaar kunnen brengen,
14. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het
terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid
het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning
van materialen en het aanleggen van opspuitterreinen.
15. de bomen te vellen, te ontwortelen of te beschadigen, met uitzondering
van het normale snoeiwerk of het knotten,

3.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden
is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

Brussel, 30 november 1977.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
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