VLAA MSE

GE:MI~ENSCI-IAP

"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 stad s- 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 00 het besl uit van de Vlaam se Exec utiev
e van 28
janu ari 1982~houdende orga nisat ie van de dele
gatie van de
besli ssing sbev oegd hede n aan de leden van de
Vlaam se
Exee utiev e
Gele t op het mini steri eel besl uit van 15 s
1982 tot vast stell ing van het ontw erp van lijst
van voor
besch ermin g vatb are monu mente n en stad s- en
sgez ichte n
Gele t op het advie s van de Koni nklij ke Comm
issie voor
Monu mente n en Land sehap pen van 6 janu ari 1983
;

Op de voor drach t van de Gem eensc hapsm iniste r van

Cultu ur

Na bera adsla ging ,

BESLUIT

"
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Art. 2.- Net het oog op de bescherming van hogervermelde monument zijn daarop van toepassing voor zover zij in overeenstemming zijn met de onder punt C bepaalde voorschriften :

A. de algemene besteaming en de algemene voors

ft en die
opgelegd door de bij koninklijk besluit goedgekeurde
streekplannen en gewestplannen, op het ogenblik waarop de
Z

TI

rechtsgevolgen van onderhavig besluit

werking treden

B. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door en de
vergunningen vereist krachtens artikel 44 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw ;
C.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stadsen dorpsgezichten.

Art. 3.- De Gemeenschapsminister van Cultuur is belast met de
van dit besluit~
Brussel,
De Voorzitter,

G. GEENS.
De Gemeenschapsminister van
Cultuur,

De Gemeenschapsminister van
Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud,

