VLAAMSE OEMEF-NSCHAP

"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 de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
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 27 oktober 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 Landschappen van 6 oktober 1983 ;
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van
Cultuur
Na beraadslaging.
BESLUIT

"

Artikel 1.- Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 om reden van de
historische en artistieke (in casu architectuurhistorische :
waarde :
- het kasteel Rooi, gelegen Rooierweg 1, te Tongeren (Neerrepen), bekend ten kadaster: Tongeren, 3e afdeling, sectie B, enig blad, perceelnummer 216 c (deel). eigendom
van :

1. De Heer Devoet Paul, Charles, Marie, Lambert
Hossenstraat 2 - 3703 Tongeren.
2. Nevrouw Vandergeten Andrée, Catherine, Liliane
Sneeu~Jklokjeslaan 9 - 1640 Sint-Genesius-Rode.
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Art. 2.- Word t besch ermd als dorp sgez icht, overe
enko mstig de
bepa linge n van het decr eet van 3 maar t 1976 om
reden van de
histo risch e waar de :
- de onm idde llijke omge ving van het kast eel Rooi
, te Tong eren
(Nee rrepe n) , zoals afgeb aken d op bijga and plan .
Art. 3.- Met het oog op de besch ermi ng van hoge
rverm eld monu ment en dorp sgez icht zijn daaro p van toep assin g
voor zove r
zij in overe enste mmin g 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
stree kpla nnen en gewe stpla nnen , op het ogen blik gekeu rde
waar op 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
vergu nning en vere ist krac hten s artik el 44 van de en de
wet van
29 maar t 1962 houd ende orga nisa tie van de ruim
telijk e
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
inzak e instand houd ing en onde rhoud van de monu mente n en
de
stad sen dorp sgez ichte n.
Art. 4.- De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur is
bela st met
de uitvo ering van dit besl uit.
Brus sel,
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De Vo rzitt er,
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GEENS.

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,

