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KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN,
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 3 mei 1979 tot vaststelling van het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de beslissing van de Staatssecretaris van 5 december
1980 tot verlenging van de inschrijving op voormeld ontwerp van
lijst ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 30 oktober 1980 ;
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1 : - Worden beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische en
architectuurhistorische waarde :
- het tramstationnetje, te De Haan (Klemskerke), bekend ten kadaster:
De Haan (Klemskerke), sectie A, perceelnummer 10 DIS, eigendom van
de gemee'I\t§__ ue_Haan. ______ _
- de kiosk, gelegen Hendrikalaan 2, te De Haan (Klemskerke), bekend
ten kadaster: De Haan (Klemskerke) , sectie A, perceelnummer 11 X 21,
eigendom van :
Maeckelberghe - Duynslaeger François
Maria Hendrikalaan 2 - 8420 De Haan (Klemskerke) •

./ ..
\

•

- de kiosk, gelegen Leopoldlaan (bij nummer 3), te De Haan (Klemskerke),
bekend ten kadaster: De Haan (Klemskerke), sectie A, perceelnummer
11 Z 5, eigendom van :
1. Canalis - Ghevaert, Weduwe Salvator Regina
Leopoldlaan 3 - 8420 De Haan (Klemskerke)
2. Staatseigendom - Goederen beheerd door Administratie van de B.T.W.
Registratie en Domeinen (Financiën)
Sint-Jansstraat 8 - 8000 Brugge
- het Home "Espérence", gelegen Leopoldlaan 24, te De Haan (Klemskerke),
bekend ten kadaster: De Haan (Klemskerke), sectie A, perceelnummer
3 0 17, eigendom van de gemeente De Haan.
Artikel 2 : - Wordt beschermd als dorpsgezicht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische
en architektuurhistorische waarde :
- de woningen, gelegen Rembrandtlaan nummers 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 en 19, te De Haan (Klemskerke), met hun omgeving, zoals
afgebakend op bijgaand plan.
het gedeelte van de Concessie, in De Haan (Klemskerke), gelegen
rond de as vertrekkende van het tramstationnetje, over de Koninklijke Plaats en de minigolf, tot de Zeedijk, 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, stads- en dorpsgezichten worden voor de behartiging van het algemeen belang de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
10 Q~_~Q~~~~E~~ :
- het is verboden de ordonnantie en het uitzicht van de percelen en van de zich erop bevindende onroerende goederen te
wijzigen;
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Q~_~~~!~~~E~!~~~~_g~~Qg~~~, met een uitzicht dat typisch is
voor De Haan en dat er mede het karakter van bepaalt, zijn
in de toekomst te behouden in hun algemeen uitzicht en voorkomen.
Verbouwingswerken dienen gedacht te worden in termen van renovatie en herstel.

3 0 Q~_Qy~~!g~_g~~Q~~~~ binnen de perimeter van het dorpsgezicht
kunnen door aangepaste nieuwbouw vervangen worden.
Voor alle bouwaanvragen binnen de betrokken perimeters is het advies van de Rijksdienst voor Monumenten~- en Landschapszorg bindend .
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Artikel 4 : - Onze Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 24 juni 1981.

VAN KONINGSWEGE :
y De Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap,

R. DE BACKER - VAN OCKEN.
De Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap,

