VLAAMSE GElVillENSCfIAP

H

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- 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 de 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 volkskundige waarde :
- de kapel Onze-Lieve-Vrouw-Voorspraak, gelegen Grote
Kapellestraat 32, te Knesselare, bekend ten kadaster
Knesselare, sectie C, perceelnulluuer 478 b, eigendom van
Jacques de Kerckhove d'Exaerde - De Pret Rose de Calesberg, Bollandistenstraat 43 - 1040 BRUSSEL.
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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 omgeving van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Voorspraak, te
Knesselare, zoals afgebakend op bijgaand plan.
Art. 3.- Met het oog op de bescherming van hogervermeld monument
en dorpsgezicht zijn daarom van toepassing voor zover zij in overeenstemming zijn met de onder punt C bepaalde voorschriften :
A. de algemene bestemmingen 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 stadsen dorpsgezichten ; tevens zijn de volgende specifieke voorschriften van toepassing :
1. Mits behoud of herstel van de gevels en bedaking van het
gebouw op perceel 481 kan worden toegestaan dat inwendige
aanpassingen en verbouwingen worden uitgevoerd.
Ook uitbreiding in functie van betere woonaccommodatie
kan worden toegestaan voor zover volumen, geledingen en
materialen geïntegreerd worden in het dorpsbeeld.
2. Bebouwing op de percelen 482 kan worden toegestaan mits
inplanting, volumes, geledingen en materialen geïntegreerd
worden in het dorpsbeeld.
3. I1its aanlsuiting inzake gabarit, materialen en andere kenmerken, eigen aan de bestaande bebouwing kan in principe
op het perceel nr. 391 worden gebouwd.
4. De bestaande bebouwing op perceel nr. 477 d is te behouden omwille van de ligging palend onmiddellijk aan de
kapel ; achteraan dit perceel en bijgevolg verder van de
kapel weg, bestaat geen principieel bezwaar tegen nieuwbouw.
5. Het voormalig relikwieënhuisje naast de kapel komt niet
voor sloping in aanmerking doch zal door de eigenaar voor
verder verval worden behoed conform art. 2 van het koninklijk besluit van 6 december 1976.
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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,
De Voo rzitt er,

• GEEN S.

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,
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De Gem eensc hapsm iniste r van Ruim telijk e Orde ning,
Land inric hting en N~uurbehoud,
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