VLAAMSE GEMEENSCHAP

"DE VLAAMSE EXECUTIEVE.
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 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 26 augustus 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
l10numenten en Landschappen van 6 januari 1983
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van
Cul tuur)
Na beraadslaging,
BESLUIT

"

Artikel 1.- Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
de historische waarde :
-

de l'1echelse poort, namelijk de voormalige binnenpoort ;
de brugpijlers tussen binnen- en buitenforten ; de restanten van de buitenpoort ; de keermuren ter hoogte der
wallen voor de eerste spoorlijn ; de restanten der
pij Iers
de
terH0'allen; de voormalige kazemat, te
Dendermonde, bekend ten kadaster
,
1,
è" D,
van
1. Dendermonde, de stad;
2. voor de
ge kazemat
s
e van
';]erken, He
der Gebouwen,
Oost-Vlaanderen,
Predikherenlei 1 - 9000 Gent.

-

2 -

Art. 2.- Met het oog op de besch ermin g van hoge
rverm eld monu ment zlJn daaro p van toep assin g voor zove r zij
in overe enste mming zijn met de onde r punt C bepa alde voor schr
iften :

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 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 trede n

B. de verbo dsbe palin gen en bepe rking en opge legd
door en de
vergu nning en vere ist krac hten s artik el 44 van
de wet van
29 maar t 1962 houd ende orga nisa tie van de ruim
telij ke orde ning 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 alQem 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.
Art. 3.- De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur
lS bela st met de
uitvo ering van dit besl uit.
Brus sel, _
De Voo rzitt er,

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,

