VLAAMSE GEJ\1EENSCHAP

Ministerieel besluit tot beschenning van IlDnun:enten en stacls- en dorpsgezichten.

"DE

GEMEENSCHAPSMINISTER

VA.1'<

CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van IIDnun:enten en
landschappen ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschenning van IIDnun:enten en
stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning 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 beslissingsbevoegdheden aan de leden van de
Vlaamse Executieve ;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 1983 tot vaststelling van
het ontwerp van lijst van v=r beschenning vatbare IlDnun:enten en stacls- en
dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Conmissie v=r Monun:enten en Landschappen van 4 april 1984 ;

BESLUIT

"

l'.rtikel 1. - \"iordt bescherrrrl als IlDnun:ent
- dwarsschuur, Jonkheiclstraat 5, te 8978 Poperinge-Watou, bekend ten kadaster:
Poperinge - Watou, 8e afdeling, sectie A, perceelnurmer 705 D (deel), eigendom van de heer en rrevrouw Verdonck - 'Ibp Georges, Jonkheidstraat 5, 8978
Poperinge-Watou.
Art. 2. - l'let het oog op de besc..'1enning zijn van toepassing:

1. de algerrene besterrrning en de algerrene v=rschriften die zijn opgelegd d=r de

bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en gewestplannen, op het
ogenblik waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in VJerking treden;

2. de verbodsbepalingen en bef€rkingen opgelegd door de vergunningen vereist
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw ;
3. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling
van de algen:ene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de rronurrenten en stads- en dorpsgezichten.

Brussel, 17 januari 1985
De Gemeenschapsminister van Cultuur,

K.

