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

"DE

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN

CULTUUR,

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 stadsen dorpsgezichten
Gelet op de bijzondere

~~t

van 8 augustus 1980 tot

h~-vorming

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 8 maart 1984 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 7 maart 1985 ;
BESLUIT

"

Artikel 1. - \1ordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan,
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische
en artistieke waarde
1. Ichtegem-Gistel

het erf van de hoeve, gelegen M:Jerdijkvaart 276 ;

2. Ichtegem-Gistel
257 en 259 ;

de tuinen van de huizen, gelegen O::>stendesteenweg 255, 255 bis,

3. Ichtegem-Gistel: de groene boorden van de Moerdijkvaart.
Art. 2. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van historische en artistieke waarde:
1. Café "Torenhof" , gelegen o::>stendesteenweg 255, te 8250 Ichtegem (Eernegem) , bekend

ten kadaster : Ichtegem (Eernegem), 2e afdeling, sectie B, perceelnum:ner 684 B,
eigendom van Wed. Norbert Hanssens - De Brabandere en kinderen, h'evelgemstraat 161,
8630 Gullegem.

2. woonhuis, gelegen o::>stendesteenweg 255 bis, te 8250 Ichtegem (Eernegem), bekend
ten kadaster : Ichtegem (Eernegem), 2e afdeling, sectie B, perceelnunmer 680 0
(deel), eigendan van Wed. Norbert Hanssens - De Brabandere en kinderen, Wevelgemstraat 161, 8630 Gullegem.
3. Woonhuis, gelegen O::>stendesteen\'7eCJ 257, te 8250 Ichtegem (Eernegem) , bekend ten
kadaster: Ichtegem (Eernegem), 2e afdeling, sectie B, perceelnunmer 680 M (deel),
eigendom van Urbain Acke - Bormy, O::>stendesteenweg 257, 8250 Ichtegem.
4. Woonhuis, gelegen o::>stendesteenweg 259, te 8250 Ichtegem (Eernegem), bekend ten
kadaster: Ichtegem (Eernegem), 2e afdeling, sectie B, perceelnunmer 680 K, eigendom van :
- dhr. Joseph Vermast, West straat 37 - 8230 Oudenburg ;
- dhr. Herman Vennast, Plassendalestraat 8 - 8230 Oudenburg
- dhr. Wilfried Vennast, Plassendalestraat 2 - 8230 Oudenburg
- dhr. Robrecht Vennast, A. Buylstraat 52 - 8400 O::>stende ;
- mevr. Margaretha Vermast, Stationsstraat 103 - 8230 Oudenbrug
- dhr. Pieter Dupont, Prins Albertlei 11 - 2600 Antwerpen (Berchem)
- dhr. Antonie Dochy, Rij selsestraat 64 - 8900 Ieper ;
- mevr. Monique Dochy, Rue de Poperinge - Boeschepe ;
- mevr. Suzanne Dochy, Rijselstraat 134 - 8021 Zedelgem (Lappem).
5. Hoeve (woonhuis en schuur), gelegen Moerdijkvaart 276, te Ichtegem (Eernegem), bekend ten kadaster : Ichtegem (Eernegem), 2e afdeling, sectie B, perceelnunmer 627 B
(deel), eigendom van :
- wed. Proot - Vansieleghem, Ichtegemstraat 18 - 8280 Koekelare
- Arnold Maassen - Vansieleghem, adres onbekend.
Art. 3. - Met 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 streekplarmen en gewestplarmen, op het ogenblik
waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden ;
2. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door en de vergurmingen vereist
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw ;
3. onverminderd 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 stads- en dorpsgezichten, zijn tevens de volgende specifieke
voorschriften van toepassing :
- dempen of overwelven van de Hoerdijkvaart is verboden.

Brussel, 03 juli 1985
De Gemeenschapsminister van Cultuur,

