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l,linisterieel besluit tot beschenning van IlIOnurnenten en stads- en dorpsgezichten.

"DE

~1EENScrJ\PSMINISTER

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 beschenn:ing van monumenten 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 9 oktober 1984 tot vaststelling van
het ontwer:9 van lijst van voor beschenning vatbare monUll'lel'i.ten eh stads- en
dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Ccmnissie voor
schappen van 22 augustus 1985 ;
BESLUIT

~<l:Jnumenten

en Land-

"

Artikel 1. - Wordt besche:r:md als dorpsgezicht, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, om reden van artistieke en historische waarde :
- Alveringem (Sint-Rijkers) : de onmiddellijke crngeving van het boerenhuis gelegen Sint-Rijkersstraat 49, met name de overige nutsgebouwen, de gedeeltelijk
bewaarde anwalling, de weiden, de Jxx::rngaarden en de IlIOestuin.
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Art. 2. - Wordt beschennd als monument, overeenkanstig de bepalingen van het
decreet van 3 naart 1976, om reden van historische en sociaal-culturele waarde
- boerenhuis met was"'" en bakhuis, Sint:"'Rijkersstraat 49, te 8190 Alveringem
(Sint-Rijkers), bekend ten kadaster: Alveringem (Sint-Rijkèrs), 4e afdeling,
sectie A, perceelnumrner 38 B (deel), eigendom van de heer en mevrouw Louis
r~escau - Camerlynck, Sint-Rijkersstraat 49, 8190 Alveringem (Sint-Rijkers).
Art. 3. -

~'let

het oog op de bescherming zijn van toepassing :

1. de algemene bestenuning en de algemene v=rschriften die zijn opgelegd d=r de

bij koninklijk besluit goedgekeurde streelC]?lannen en gewestplannen, op het
ogenblik .Jaarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden ;
2. de verbodsbepalingen en beperkingen 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 algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en stads- en dorpsgezichten.
Brussel,

30 oktober 1985

De Gemeenschapsminister van Cultuur,

