VLAA MSE GEM EENS CHAP

MINIS TERIE EL BESL UIT TOT BESCHERJlING
EN STAD S- EN DORPSGEZICHTEN

"DE

GEMEENSCHAPS~IINISTER

Vl'~N

HONUMENTEN

VAN CULTUUR,

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 22 decem
ber
1983 tot vast stell ing van het ontw erp van lijst
van voor
besch ermin g 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
Honu mente n en Land schap pen van 5 apri l 1984

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 waard e :
1. het kaste el de Borre kens met inbe grip van de
toega nsbru g
(tuss en perc eel 259 c en 255 dj en de vocrg ebouw
en : beken d
ten kada ster: Vors elaar , secti e E, perce elnum
mers 255 d,
257 a, 256 b, 255 e, 258 d en 254 b, eigen dom
van
Dome in van Vors elaar , Visp luk, 9 - 2290 Vors elaar N.V.
;
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2. de past orij : beken d ten kada ster: Vors
elaar , sect ie G,
perce

elnum mer 168 b, eigen dom van de geme ente Vors elaar
.

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 waard e :
- de onm idde llijke omge ving van het kaste el de
Borr eken s
en de past orie met de Lind endr eef, te Vors elaar
, zoals
afgeb aken d op bijga and plan .
Art. 3. Net het oog op de besch ermin g van hoge
monu mente n en dorp sgez icht zijn daaro p van toep rverm elde
assin g voor
zove r zij in overe enste mmin g zijn met de onde r
punt C bepaald e 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
geke urde
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 inq
trede n

B. de verbo dsbe palin gen en bepe rking en opge
legd door en de

vergu nning en vere ist kràc hten s artik el 44 van
de wet van
29 maar t 1962 houd ende orga nisa tie van de ruim
telijk e
orden ing en van de stede bouw ;

C. de besch ikkin gen van het koni nklij k besl uit
van
1976 tot bepa ling van de algem ene voor schr iften 6 decem ber
inzak e
insta ndho uding en onde rhoud van de monu mente n en
de stad sen dorp sgez ichte n.

Brus sel,

21 juni 1984 .

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,
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