VLAAMSE GEMEENSCHAP

"DE VLAAMSE EXECUTIEVE.
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen
Gelet op het decr'eet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen
Gelet op het besluit van de Vlaamse Exeeutieve 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 19 maart 1982
tot vaststelling van het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landsehappen van 2 september 1982 ;
Op de voordraeht van de Gemeensehapsminister van
Cultuur
Na beraadslaging,
BESLUIT
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~"Jordt beschermd als monument, overeenkomstig de
n van he~t decreet van 3 maart 1976 om reden van de
Behe en artist
waarde:
- het geme
, }'larkt 1, te Ruiselede, bekend ten kadaster : Ruiselede, sectie C, per'ceelnurmner 50 B, eigenvan de
elde.
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ten :

[Let oog o,p de

van
van toepass
voor zover
in overJD met de onder punt C
de voors

-
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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 geVJ estpl annen , op het
ogen blik
waaro p de r'ech tsgev olgen van onde rhavi g bes lui
t 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 tejke orden ing en van de stede bouw ;

c.

de besch ikkin gen 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
stads - en dorp sgez ichte n.

A.rt. 3. - De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur
voer ing van dit besl uit.
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lS

28
De V~~~_zi tt er ,

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,

bela st met

