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Ministerieel besluit tot definitieve gehele opheffing van
bescherming als stadsgezicht van de Kattensteeg in Borgloon

de

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND,
BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.2.1, 3°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1o;
Gelet op het mm1steneel besluit van 22 apnl 1993 tot beschermmg van dert1en
monumenten en twee stadsgezichten 1n Borgloon, gepubliceerd 1n het Belgisch Staatsblad
van 26 JUni 1993;
Gelet op het mm1steneel beslult van 18 maart 2019 tot voorlopige gehele opheffmg van de
beschermmg als stadsgezicht van de Kattensteeg 1n Borgloon;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 29 apnl 2019 tot en met 28 me1
2019 en waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage 4;
Overwegende dat de Kattensteeg m Borgloon opn1euw beschermd werd door het defm1t1ef
beschermmgsbesluJt van 26 JUli 2019 dat een ru1mer toepassmgsgeb1ed heeft dan het
beschermmgsbesiUJt van 22 apnl 1993;
Overwegende dat een dubbele bescherming af te raden valt. Het algemeen belang vere1st
dat de rechtsonderhonge op duideliJke WIJZe de rechtsgevolgen moet kunnen mschatten,
wat biJ een dubbele bescherming n1et noodzakeliJk het geval 1s;
Overwegende dat de erfgoedwaarden, de erfgoedelementen, de erfgoedkenmerken en de
beheersdoelstellingen 1n het defm1t1ef beschermmgsbesiUJt van 26 JUli 2019 werden
geactualiseerd,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.2.1, 3° en art1kel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 wordt de beschermmg als stadsgezicht van de
Kattensteeg 1n Borgloon, opgenomen 1n het mm1sterfeel besluit van 22 apnl 1993 tot
bescherming van dert1en monumenten en twee stadsgezichten 1n Borgloon, gepubliceerd 1n
het Belgisch Staatsblad van 26 JUni 1993, defin1t1ef geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed bevmdt z1ch op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Borgloon, 1ste afdelmg, sect1e F, deel Uitmakend van het openbaar domein.

Het beschermde onroerend goed waarvan de bescherming wordt opgeheven 1s aangeduid
op het plan als biJlage 1 biJ dit besluit.
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De fotoregistratie van de fysieke toestánd van het beschermde onroerend goed waarvan de
bescherming wordt opgeheven, wordt als bijlage 2 bij dit besluit gevoegd.

Art. 3. Artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 22 april 1993 tot bescherming van
dertien monumenten en twee stadsgezichten in Borgloon wordt opgeheven.
Art. 4. Het plan als bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door het plan dat als
bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

.Brussel,

2 6 JUU 2019
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Wer n, Vlaamse Rand,
n Di renwelzijn,
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