VLAA MSE GEM EENS CHAP

"DE VLAAMSE EXECUTl EVE,

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 16 novem
ber
1982 tot vast stell ing van het ontw erp van lijs
t van voor
besch ermin g vatb are monu mente n en stad s- en dorp
sgez ichte n
Gele t op het advi es van de Koni nklij ke Comm issie
voor
Monu 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 volks kund ige waar de
1° het huis, geleg en Joze f Reus ensle i 2, te Bors
beek , beken d
ten kada ster
Bors beek , secti e A, perce elnum mer 130 c,
eigen dom van :
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1. Verb iest Joan nes, Cons tanti nus, Sint- Bene dictu
sstra at
32 - 2510 Mort sel
2. Verb iest Joan nes, Josep hus, Boec houts estee nweg
20 2210 Bors beek ;
3. Verb iest Ivon ne, echtg enote van Rens ens Julie
n, Joze f
Reus ensle i 7 - 2210 Borsb eek ;
4. Verb iest Ludo vica, echtg enote van De Voeg t
Josep hus,
Boom se Steen weg 292 - 2000 Antw erpen ;
5. Verb iest Leon , Cons tant, Joze f Reus ensle i 2
- 2210
Bors beek .
2° het woon stalh uis van de hoev e, geleg en Fran
s Beir ensla an
2, te Bors beek , beken d ten kada ster : Bors beek
, sect ie A,
perce elnum mer 252 b (dee l), eigen dom van het Open
baar
Centr um voor Maat scha ppeli jk Welz ijn, Lang e Gast
huisstraa t 33 - 2000 Antw erpen .
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 en volks kund ige waar de :
- het gehe el gevor md door de hoeve n met hun aanh
origh
geleg en Fran s Beir ensla an 2 en Lang baan 4-6, zoals eden
afgeb akend op bijga and plan .
Art. 3.- Met het oog op de besch ermin g van hoge
rverm elde monume nten en dorp sgez icht zijn daaro p van toep assin
g voor zover 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
geke urde
stree kplan nen 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
telijk e
orden ing 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 algem ene voor schr
iften inzake insta ndho udin g en onde rhoud van de monu mente
n en de
stad s- en dorp sgez ichte n.
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Art. 4.- De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur is
bela st met
de uitvo ering van dit besl uit.
Brus sel,

to
De Voo rzitt er,
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De Gem eensc hapsm iniste r van Cultu ur,

De Gem eensc hapsm iniste r van Ruim telijk e Orde ning,
Land inric hting en Natu urbeh oud,

