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Vlaamse
Regering
Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van
bescherming als monument van de Hoeve Peeters in Balen

de

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING,
WONEN EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.2.1, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 8, §1, 2°;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1996 tot bescherming als monument van
de Hoeve Peeters, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997;
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 12 december
2019, waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Gelet op het plaatsbezoek op 21 juni 2019 voor de evaluatie van de huidige toestand van het
onroerend goed;
Overwegende dat de materiele invulling van de erfgoedwaarden die aan de grondslag lagen
voor de bescherming is verloren gegaan, aangezien de historische vakwerkbouw
verdwenen is en de in 2008 opgeslagen houten onderdelen sterk gedegradeerd zijn.
Doordat er onvoldoende elementen bewaard zijn om het beschermd goed in zijn
authentieke materialiteit te herstellen en doordat er van het monument weinig tot geen
informatie is om een reconstructie mogelijk te maken, zijn een feitelijk herstel en een
reconstructie met mogelijk,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.2.1, 1° en artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wordt het ministerieel besluit van 16 december
1996 tot bescherming als monument van de Hoeve Peeters in Balen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 4 april 1997, voorlopig geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed bevindt zich op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Balen, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 1050.
De onroerende goederen waarvan de bescherming wordt opgeheven, zijn aangeduid op het
plan dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de onroerende goederen waarvan de
bescherming wordt opgeheven, wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Pagina 1 van 2

tOt-O

Art. 3. Indien de site van de vroegere vakwerkhoeve wordt geruimd, dan is een documentatie
aanbevolen van bewaarde, mogelijk vandaag niet volledig zichtbare bouwresten. Deze
documentatie omvat een fotografische opname van bouwresten zoals muren, vloeren en
mogelijke resten van de vakwerkstructuur, en een opmetingsplan van deze bouwresten met
aanduiding van de plaatsen van de fotografische opnames.

Brussel,

0 9 MM8T 2020

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
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