VLAAMSE GEM EENS CHAP

Mini steri eel besl uit tot besch ermin g van monu mente
n en
stad s- en dorp sgez ichte n.
"DE GEHEENSCHAPSHINISTER VI\.N 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 e
van
18 janu ari 1982 houd ende bepa ling van de bevo egdh
eden van
de leden van de Vlaam se Exec utiev e
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev e
van
28 janu ari 1982 houd ende orga nisa tie van de dele
gatie van besliss ingsb evoe gdhe den aan de leden van de Vlaam
se Exec utiev e ;
Gele t op het mini steri eel besl uit van 25 augu stus
1983
tot vast stell ing van het ontw erp van lijst van
voor besc herming 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
Monu mente n en Land schap pen van 3 mei 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 waar de.
- het huis geleg en Lind elei 8 te Gent , beken d
ten kada ster
Gent , 15e afde ling, sect ie P, perce elnum mer 721,
eigen dom
van Roge r Stoc quae rt - Van Vaer enbe rgh, LOIT~erlaa
n 8b,
1200 Brus sel (Sint -Lam brech ts-W oluw €\).

· .. / ...
Artik el 2.- Met het oog op de besch ermin g van
hoge rverm eld
monu ment zlJn daaro p van toep assin g voor zove r
zij in overe enstemm ing 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 zlJn
opge legd door de bij koni nklij k besl uit goed geke
urde stree kplann en en gewe stpla nnen , op het ogen blik waaro
p de rech tsgevo lgen van onde rhavi g besl uit in werk ing trede
n
B. de verbo dsbe palin gen en bepe rking en opge legd
door de vergu nninge n vere ist krac hten s artik el 44 van de wet
van
1962 houd ende orga nisa tie van de ruim telijk e orden 29 maar t
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
inzak e instand houd ing en onde rhoud van de monu mente n en
de stads - en
dorp sgez ichte n.

Brus sel,

21 janua ri 1985

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,

