VLAM1SE GEfvlEENSCHAP

"DE VLAAMSE EXECUTIEVE.
Gele t op de wet van 7 augu stus 1931 op het behou
d van
monu mente n en lands chap pen
Gele t op het decr eet van 3 maar t 1976 tot besch
ermin g
van monu mente n en stads - en dorp sgez ichte n
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev
e van 18
janu ari 1982 houd ende bepa ling van de bevo egdh
eden van de
leden van de Vlaam se Exec utiev e ;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev
e van 28
janu ari 1982 houd ende orga nisat ie van de dele
gatie van de
besli ssing sbev oegd hede n aan de leden van de Vlaam
se
Exec utiev e
Gele t op het mini steri eel besl uit van 19 maar
t 1982
tot vast stell ing van het ontw erp van lijst van
voor besc herming vatb are monu mente n en stad s- en dorp sgez
ichte n
Gele t op het advie s van de Koni nklij ke Comm issie
voor
Monu mente n en Land schap pen van 7 okto ber 1982
;
Op de voor drach t van de Gem eensc hapsm iniste r
van
Cultu ur
Na bera adsla ging ,
BESL UIT

"

Artik el 1. - \'Jcrd t besch ermd als monu ment, overe
enkom s g de
van het decr eet van 3 maar t 1976~ om reden van
istor isch e en artis tiek e waar de :

- het kast eel Bouc kenb org, geleg en Bred abaan 559,
te l-'lerk sern, beken d ten kada ster
Herk sem, 22 afde l
secti e
C, perce elnur n.mer "23
Art. 2.- Met het oog op de besch ermin g van hoge
rverm eld moeens
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over ften
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A. de algem ene beste mmin g en de algem ene voor
schr iften die
zijn opge legd door de bij koni nklij k besl uit goed
gekeurd e stree kpla nnen en gewe stpla nnen , op het
ogen blik
waaro p de recht sgev olgen van onde rhavi g besl uit
in werking trede n ;
B. de verbo dsbe palin gen en bepe rking en opge legd
door en de
vergu nning en vere ist krach tens artik el 44 van
de wet
van 29 maar t 1962 houd ende orga nisa tie van de
ruim telijke orde ning en van de stede bouw ;
C. de besc hikk ingen van het koni nklij k besl uit
van 6 decem ber 1976 tot bepa ling van de algem ene voor schr
iften inzake insta ndho udin g en onde rhoud van de monu mente
n en de
stad s- en dorp sgez ichte n.
Art. 3.- De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur
de uitvo ering van dit besl uit.
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