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

"DE

GEMEENSCHAPSMINISI'ER \lAN

CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van rronumenten en landschappen ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van rronumenten en stadsen 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 beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse
Executieve ;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 mei 1984 tot vaststelling van het ontwerp van lijst van v=r bescherming vatbare rronumenten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie v=r Monumenten en Landschappen
van 7 maart 1985 ;
BESLUIT

"

Artikel 1. - Wordt bescherrrrl als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van cultuur-historische waarde :
- Poperinge-Watou : dorpskom van Watou, met name, de ]V!.arkt, de Kleine Markt, het Kasteel met Neerhof en de aanzet van het open weiland ten Westen van de dorpskom.
Artikel 2. - Worden beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische en artistieke waarde :
- Schandpaal, Watouplein 2, te 8978 Poperinge (Watou) , bekend ten kadaster: Poperinge,
8e afdeling, sectie B, perceelnummer 48 E (deel), eigendom van dhr. en mevr. Albert
Van Eecke - Deheegher, Moemlardestraat 20,8978Poperinge(Watou).
- Brug en toegangspoort, Kasteelstraat 1, te 8978 Poperinge (Watou) , bekend ten kadaster : Poperinge, 8e afdeling, sectie A, perceelnurnmer 331 (deel), 332 (deel) en
333 (deel), eigendom van dhr. en mevr. Jacques Denaegel - Parret, Kasteelstraat 1,
8970 Poperinge.
- Pastorij met toegangshek en ommuring, Kerkhofstraat 1, te 8978 Poperinge (Watou) , bekend ten kadaster: Poperinge, 8e afdeling, sectie A, perceelnurnmer 322 B en 321 B
(deel), eigendom van Poperinge, de Kerkfabriek van Sint-Bavo, Kerkhofstraat 1, 8978
Poperinge (Watou) .

- W=nhuis, Kleine Markt 3-4, te 8978 Poperinge (Watou) , bekend ten kadaster : Poperinge, 8e afdeling, sectie A, perceelnumrner 308 E, 309 C (deel), eigendom van mevr.
Nevejans Cecile, Boeschepestraat 55, 8970 Poperinge.
Art. 3. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
1. de algemene bestemming en de algemene v=rschriften die zijn opgelegd d=r de bij

koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en ge\tJ6stplannen, op het ogenblik
waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden ;
2. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd d=r en 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
algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten ;

4. in het bijzonder zijn volgende voorschriften van toepassing :
- behoud van de bestaande hoofdstructuren als daar zijn : pleinen, wegen, perceelsindeling, r=ilijn, schaal, plaats en situering der gebouwen, schaal van de open
ruimten;
- behoud van de beeldbepalende gebouwen zoals gearceerd op het bijgevoegd plan ;
- behoud van de natuurlijke componenten: open weiland, hoogstammige bomen, beek,
omwallingen.
Brussel,

03 juli 1985

De

Gemeenschapsminister van Cultuur,

