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VLAAMSE GEMEENSCHAP

II

DE VLAAMSE EXECUTIEVE,

Gelet op de wet. van 7 augus.tus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen ;
Gelet op het decreet. van 3 maart 1976 tot be.scherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executi.eve van 18
januari 1982 houdende bepaling. van de bevoegdheiden van de
leden van de. Vlaamse Executi.eve ;
Gelet op het besluit van de. Vlaamse Executieve van 28
januari 1982 ho.uaende organisatie van de delegatie van de
beslissingsbevoegdheiden aan de leden van de Vlaamse
Executieve;
.
Gelet op het ministerieel besluit van 7 augustus 1980
tot.vaststelling van heit ontwerp van lijst van' voor bescheirming. vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op heit advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en. Landschappen van 6 augus.tus 1981 ;
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur,
BESLUIT

"

Artikel 1.-Wordt be.scheirmd als dorpsgezicht, overeenkomstig
de bepalingen.van heit decreet van 3 maart 1976, om reden van
deindustrieeil-archeologische waarde :
- de Molenromp gelegen Baalseweg 1, te Begijnendijk (Betekom),
met de omgeving, zoals afgebakend op bijgaand plan.
Artikel 2.- A. Met het oog op de bescherming van hogervermeld
dorpsgezicht zijn daarop' van toepassing .voor zover zij in
overeenstemming zijn met de onder punt B bepaalde voorschriften :
.
1. de algemene bestemming en de algemene. voorschriften die
zijn opgelegd door de bij koninklijk besluit goedgekeurde
streekplannen en gewestplannen, op heit ogenblik waarop de
rechts.gevolgen van onderhavig besluit in werking treden;
2. de. verbodsbepaling.en en beperkingen opgelegd door en de
vergunningen vereist krachtens artikel 44 van de wet van
29' maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw.
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B. Onverminderd de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 dedember 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten, zijn tevens de
volgende specifieke voorschriften van toepassing :
A. Behouden'sg'eldig verleende machtiqinq,over,eenkomstig de
bepalingen. Van, het 'artikel 5 Van het: decreet van 3 maart
1976, is Verboden :
1. Het: plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die al dan niet, voor bewoning kunnen worden ge, bruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte
voertuigen.'
"
2. Het achterlaten. van afgedankte voertuigen of schroot,
evenals het aanleggen' van een opslagplaats voor dergelij.ke produkten.
.
3. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het: achterlaten
van afvalprodukten.
4. Het aanbrengen van redlamepanelen of. gelijk welke publiciteit. '
5. Het plaatsen, van ondergrondse leidingen.
6. Het verharden, van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals asfalt of beton.
'
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.
7. Elke lozing. van vloeistoffen of gassen die nadelig kan
zijn voor de aanwezige flora en fauna.
8. Het vellen, ontwortelen of bes'chadigen van bomen en
heesters, ., inbegrepen het wegnemen vanges.tel takken of
hoofdwortels . "
.
Bovenstaande bepaling is niet. van toepassing op dode
of windvallige bomen of niet meer produktieve fruitbomen.
'
Dit. verbodge.ldt evenmin voor hakhoutbestanden en geknotte bomen.
Onderhoudswerken. ,zoals snoeien of knotten zijn toegelaten, mits. het oordeelkundig gebeurt.
9. Het aanplanten van aan het i:nilieu.vreemde soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse,vogelkers (Prunus serotina EHRH) , Virginische
vogelkers (Prunus virginiana L.), Krentebooi:nje (Amelanchier sp.)" coniferen en canadapopulieren of balsempopulieren, .derwij.ze dat zij de oorspronkelijke be, groeiing, verdringen.
B. Beho'udens, vO'orafgaandeen schriftelijke 'toestemming vanwege 'deMinisterof.zijngemachtig'deen "onverminderd de
bes't'aandewe'ttenen reglementen' 'te'rzake,: 'i's verboden :
1. Het oprichten vaneen gebouw of een constructie of
hel: plaa'tsen' van. een inrichl:ing, zelfs uit niet: duurzame mateJ;'ialen, die in de grond is ingebouwd, aan de
grond .is hevesti.gd of op de grond steun vindt ten be'hoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse
te blijven staan, ook al kan zij uit elkaar genomen
worden.
2. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies, derwijze dat het uitwendig aspedtervan wordt
gewijzigd.
'
3. Hel: aanbrengen van afsluitingen. Hel: herstellen of
vernieuwen van de bestaande afsluitingen is toegelaten.
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Artikel 3.- De Gerrieerischapsminister van Cultuur is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 21 april 1982.
De Voorzit.ter,

G. GEENS.

De Gemeeris.chapsminister van Cultuur,

~.

