VLAA MSE GEM EENS CHAP

II

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 de bijzo nder e wet van 8 augu stus 1980
tot
hervo rmin g der inste lling en
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev
18 janu ari 1982 houd ende bepa ling van de bevo egdh e van
eden van
de leden van de Vlaam se Exec utiev e ;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev
28 janu ari 1982 houd ende orga nisa tie van de dele e van
gatie van
de besli ssing sbev oegd hede n aan de leden van de
Vlaam se
Exec utiev e
Gele t op het mini steri eel besl uit van 7 maar t
1983
tot vast stell ing van het ontw erp van lijs t van
voor bescher ming vatb are monu mente n en stad s- en dorp
sgez ichte n
Gele t op het advie s van de Koni nklij ke Comm issie
voor
Nonu mente n en Land schap pen van 6 okto ber 1983
;
Op de voor drach t van de Gem eensc hapsm iniste r van
Cultu ur ;
Na bera adsla ging ,
BESL UIT

"

Artik el 1.- Word t besch ermd als monu ment, overe
enko mstig
de bepa linge n van het decr eet van 3 maar t 1976
om reden
van de histo risch e en arch itect uurh istor isch e waar
de :
1° de Sint- Mart inusk erk, geleg en Kerk straa t, te
Voer en
(Sint -Nar tens- Voer enl, beke nd ten kad< as·te r, Voer
en
(Sint -Nar tens- Voer en), Ie afde ling, sect ie A, perc
eelnumm er 599, eigen dom van de geme ente Voer en.
2° de kerkh ofmu ur van de Sint- Nart inus kerk , geleg
en Kerk straa t, te Voer en (Sint -Nar tens- Voer en), beken d
ten
kada ster: Voer en (Sint -Nar tens- Voer en), Ie afde
ling,
sect ie A, perce elnum mer 598, eigen dom van de geme
ente
Voer en.
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Art. 2.- Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de
historische waarde :
"" de onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk, te
Voeren (Sint-Martens-Voeren), zoals afgebakend op bijgaand
plan.
Art. 3.- Met het oog op de bescherming van hogervermelde monumenten en dorpsgezicht zijn daarop van toepassing voor zover zij in overeenstemming zijn met de onder punt C bepaalde
voorschriften :
A. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die
zijn opgelegd door de bij koninklijk besluit goedgekeurde
streekplannen en gewestplannen, op het ogenblik waarop de
rechtsgevolgen van onderhavig besluit in 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
stads- en dorpsgezichten.
Art. 4.- De Gemeenschapsminister van Cultuur is belast met
de"uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De Voorzitter,

G. GEENS.
De Gemeenschapsminister van Cultuur,

