Ministerieel besluit tot bescherming van rronurrenten en stads- en dorpsgezichten.

"DE

GEMEENSCHAPSMINISI'ER

VAN

CULTUUR,

Celet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van rronUIll2Ilten en landschappen ;
Celet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van rronUIll2Ilten en
stads- en dorpsgezichten ;
Celet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Celet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 18 januari 1982 houdende
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Executieve ;
Celet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 januari 1982 houdende
organisatie van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de
Vlaamse Executieve ;
Celet op het ministerieel besluit van 29 juli 1983 tot vaststelling van het
ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare rronurrenten en stads- en dorpsgezichten ;
Celet op het advies van de Koninklijke Commissie voor MonUIll2Ilten en LandSdlappen van 5 april 1984 ;
BESWIT

"

Artikel 1. - hordt beschernd als rronrnrent :
- het "Hof ter Heyde", gelegen Terheidedreef 3 te Diksmuide, bekend ten kadaster:
Diksmuide (Vladslo), 7e afdeling, sectie D, perceelnumrer 87, eigendom van de
heer en mevrouw de Crombrugghe - de Picquendaele de Kerckhove d' exaerde Guillarnre,
Waggebrug 2, 9881 Aalter (Bellem).
Art. 2. - M2t het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die zijn opgelegd door de
bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en gel'lestplannen, op het
ogenblik waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden ;
2. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door de vergunningen vereist
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening eB van de stedebouw ;

3. de besch ikking en van het konin klijk beslu it van
6 dec:er rber 1976 tot bepal ing
van de algem ene voors chrift en inzak e instan dhoud ing en
onder houd van de
rronur renten en de stads - en dorps gezic hten.

Bruss el, 17 janua ri 1985

De Geme ensch apsmi nister van Cultu ur,

