VLAAMSE GEMEENSCHAP

BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE
"DE VLAAMSE EXECUTI EVE,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tct
hervorming der instellingen ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
18 januari 1982 houdende bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
28 januari 1982 houdende organisatie van de delegatie van
de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse
Executieve
Gelet op het ministerieel besluit van 3 mel 1983 tot
vaststelling van het ontwerp van lijst van voor beschermlng vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 5 mei 1983 ;
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur
Na beraadslaging,

BESLUIT

"

Artikel 1.- Wordt beschermd als monument, overeenkomst
de
van het decreet van 3 maart 197'0, om reden van
wetens
jke, artistieke en sociale
svaarde
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n (volledig) te
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994 H, 1010 R6, 1010 S6, 1010 V5, 1010 W5, 1010
X5, 1010 Y5,
1010 T4, 1010 U4, 1010 Q5, 1010 LG, 1010 D7,
1010 C7, 1010 Y4,
1010 B7, 1010 Z3, 1010 L3, 101G T3, lGl0 G5,
1010 NG, 1162 A6,
1010 R4, 1010 S4, 1010 FS, 1010 16, 1010 M6,
1010 HS,
1010 F7, 1010 G7, 1010 E7, 1010 KG, 1010 PG,
1010 C2,
1010 Z6, 1010 G6, 1010 06, 1010 P4, 1010 WG,
1010 Q6,
1010 S2, 1010 EG, 1010 T2, 1010 B5, 1010 X4,
1010 W4,
1010 A5 1010 TG, 1010 UG, 1010 VS, 1010 C6, 1010
R,
1010 T,
1010 A7, 1010 FB, 1010 YB, 1010 H7, 1010 X6,
1010 I7, 1163 L,
1162 FG, 1010 DG, 1010 D5, 1162 P6, eigen aom van de Koni nklij ke Maat schap pij voor Dierk
unde van Antwerp en, Koni ngin Astr idple in 26, 2000 Antw erpen
.
Art.

2.- Met het oog op de besch ermin g zijn van toep
assin g

1. 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 gekeu rde
stree kpla nnen en gewe stpla nnen , op het ogen blik
waaro p de
recht sgev olgen van onde rhavi g besl uit in werk
ing tred en;
2. de verbo dsbe palin gen en bepe rking en opge legd
dcor 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
telijk e ordenin g en van de stede bouw ;
3. de besch ikkin gen van het koni nklij k besl uit
van 6 decem ber
1976 tct bepa ling van de algem ene voor schr iften
inzak e instand houd ing en onde rhoud van de monu mente n en
de stad sen dorp sgez ichte n.
4. volge nde lijst van bepe rking en aan het eigen
doms recht :
Beho udens voor afgaa nde en schr iftel ijke toest emm
ing vanwege de Gem eensc hapjn iniste r of zijn gema chtig
de en onve rmind erd de besta ande wette n en regle ment en terza
ke, is
verbo den :
1. Elke lozin g van vloe istof fen of gasse n die
nade lig kan
zijn voor de aanw ezige flora en fauna .
2. Het velle n, ontw ortel en of beSC hadig en van
bome n en
hees ters, inbeg repen het wegne men van geste ltakk
en of
hoof dwor tels.
Bove nstaa nde bepa ling is niet van toep assin g
op dode
of wind valli ge bome n.
Onde rhoud swerk en zoals snoe ien of knot"t "en
jn toeg elaten mits het oord eelku ndig gebe urt.
Art.

3.- De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur is
belaG t met de

uItvo ering van dit besl uit.
Brus sel,

22

De Geme ens

van Cultu ur',

