Hinisterieel besluit tot bescherming

"DE

GEJ.TE&I\ISClli\PS,ffi~ISTER

VAN

Vim

monumenten c,n stads- en dorpsgezichten.

CULTUUR,

Gelet op de Vlet van 7 augustus 1931
landschappen ;

OP

het behoud van monumenten en

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere Vlet 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 beslissingsbevoeg&~eden aan de
leden van de Vlaamse Executieve
C.elet op het ministerieel besluit van 24 september 1984 tot vaststelling van het onhverp van lijst Vim voor bescherming vatbare monumenten en
stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de KoninJdijke Commissie voer '10numenten en
Landschappen van 22 augustus 1985 ;

BES L U I T

"

Artikel 1 . - \\ordt l:Jeschermd als m:=mUf::',ent, overeslkcmstig de bepalingen van
het decreet VéU1 3 maart 1976, cm reden V011 artistieke en historisch-architect:urale fdaarde :
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CO]

op cîe Ccschenning zijn van toepassing :

1. de allJemene bcs-tc:::mnüng en de algernene voorschriften die zijn or::qclc-gd dcor de:
hij koninklijk besluit goedgekeurde stree,1zplannen en qe""estplarmen, op het
ogenblik waarop de rechtsÇJevolcren van onderhavig Lesluit in \derking treden
2~

do verb:x1sl:x::p2l:in<Jen en beperkinqcn opqelegc1 deer de vergtrrmingen 'Iereist

krachtens artikel 44 van de Vlet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de nlimtelijke ordening en van de stedebouw ;
3. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 c1cce"'ber 1976 tct beoaling
van de algecllene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de î:'Dnumenten en stads- en c1orpsgezicht:en.
urussel, 30 oktober 1985
De

Ge.'11eenscharosminister van Cultuur,

K. FOtlA.

