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KONINKRIJK BELGIE

-11 S-O

MINISTERIE VAN 'NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWUN,
KONING DER BELGEN 1
Aan allen die nu ziJn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het decreet va.n 3 ma.art 1976 tot bescherm:i,ng va.nmOnumenten
en stads- en dorpsgez:i,ch,ten;
Gelet op het m:i,n:i,ste;r:i,eel beslu:i, t va.n 24 .juni, 1977, tot va.ststeIL(ng
van het ontwerp va,n l:i,j st va.n voor bescherm:i,ng va.tba.;t;e:monumenten en
'
stads- en dorpsgez:i,chten;
Gelet op het a.dv:i,es van de Kon:i,nkl:i,jke Comm:i,ss:i"e voor Monumenten en
landschappen van 24 november 1977;
Op de voordracht va.n Onze M:i,n:i,ster va.n Nede;t;la.ndseCultuur en Vlaa.mse
Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUlTEN WlJ :
Artikel 1.,.. worde~eschermd als monument .overeenkomst],g debepa.l:i,ngen van
het decreet van 3 maart 1976, om reden va.n de :i,ndustr:i,eel-archeCilog:i,sche,
architectuur-h:i,storische en soc:i,o-culturele wa.arde,
- de vlas- en katoenspinnerij" gelegen Kor:i,ander!3traa.t 2,te Gent, evenals
de zich daarin bev:i,ndende Cornwa.ll stoomketel, bekend ten ka.da.ster:
- Gent, sect:i,e E, perceelnummer 288G2, e:i,gendom va.n de J?VBA lmmo Schultz
Koriande;t;straat 2, te 9000 Gent.
'
- de huizerij Lamstraat 1 - 11, bekend ten ka.daster : - Gent, sect:i,eE,
de perceelnummers 283 N, 283K,283F,en 283G, e:i,gendom va.n J?lum-Reynaert,
Oude Houtlei 4, 9000 Gent;
,
- Gent, sect:i,e E, perceelnummer 283 M, e:i,gendom va.n Va.n Steenhuyse-Buysee
Firmin, Twa&lfkameren 3, 9000 Gent.
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Artikel 2.- Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 6
december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten enstads- 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:

re werken uit te voeren vermeld in artikel
44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw .

1. op de hogervermelde percelen

Artikel 3 . Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenhedel
is belast met de uitvoering van dit besluit .
Gegeven te Brussel, 13 januari 1978.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

