VLAA MSE OEwlJ iJENSC H.:'\.P

BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE TOT BESCHERMIN
G VAN
MONUMENTEN EN STAD S- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE EXECUTIEVE,

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, 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, inzon derh eid op artik
el 4, 4"
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev
18 janu ari 1982 houd ende bepa ling van de bevo egdh e van
eden aan de
leden van de Vlaam se Exec utiev e, gewi jzigd bij
het besl uit
van de Vlaam se Exec utiev e van 14 juli 1982
Gele t op het besl uit van de Vlaam se
28 janu ari 1982 houd ende orga nisa tie van
besli ssing sbev oegd hede n aan de leden van
tieve , gewi jzigd bij de besl uiten van de
van 27 juli 1983 en 20 juni 1984 ;

Exec utiev e van
de dele gatie van
de Vlaam se Exec uVlaam se Exec utiev e

Gele t op het mini steri eel besl uit van 5 juli 1985
houdend e vast stell ing van de ontw erpli jst van voor
besch ermin g
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 8 augu stus 1985
Op voor drach t van de Geme ensch apsm ini$te r van
Cultu ur
Na bera adsla ging ,
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BES LUI T

Artik el 1.- Word t besch ermd als monu ment :
1. de voorm alige Sint- Geer truia bdij, meer bepa
ald
- de zogen aamd e Thiry vleug el
de reste rend e vleug el van de voorm alige abdi j,
omva
het poort gebo uw, de kloo sterv leug el, het voor malig ttend e
e abtskwar tier en het zogen aamd e "Huis Sion ",
geleg en Half Maa rtstra at 4 te Leuv en, beken d ten
Leuv en, Ie afde ling, sect ie A, 6e blad , perce elnumkada ster
491x, 1069 /2 en 1069 f, eigen dom van de stad Leuv mers
en.
2. boom , Moru s Nigra L. of zwar te Moer bezie , geleg
en in de tuin
van de voorm alige Sint- Geer truia bdij te Leuv en,
beken d ten
kada ster : Leuv en, Ie afde ling, sect ie A, 6e blad
, perc eelnumm er 491y, eigen dom van de stad Leuv en.
3. boom , Ginkg o Bilob a L. of Japan se noten boom
, geleg en in de
tuin van de voorm alige Sint- Geer truia bdij te Leuv
en, beken d
ten kada ster: Leuv en, Ie afde ling, sect ie A,
6e blad , perceeln umm er 1070 u, eigen dom van de stad Leuv en.
4. huis, Mech elses traat nr. 90 te Levu en, beken
d ten
Leuv en, Ie afde ling, sect ie A, 6e blad, perce elnum kada ster
eigen dom van de heer en mevro uw Grade -Adam s Jean mer 512m ,
, Flor ent,
Mech elses traat 92, 3000 Leuv en.
5. huis, Mech elses traat nr. 92 te Leuv en, beken
d ten kada ster
Leuv en, Ie adeli ng, sect ie A, 6e blad, perce elnum
mer 5151 ,
eigen dom van de heer en mevro uw Grade -Adam s Jean
, Flor ent,
Mech elses traat 92, 3000 Leuv en.
6. huis, Mech elses traat nr. 110 (tien de gebo d)
te Leuv en, bekend ten kada ster : Leuv en, Ie afde ling, sect ie
A, 6e blad ,
perce elnum mer 503c , eigen dom van de heer en mevro
uw Nguy gen
Pier re-S chol laert Clai re, Zege laan 33, 3030 Leuv
en.
7. huis, Mech elses traat nr. 112 (nege nde gebo d)
te Leuv en, bekend ten kada ster: Leuv en, Ie afde ling, sect ie
perce elnum mer 502e , eigen dom van de heer en mevroA, 6e blad,
uw
Huga erts Hugo , Marc el, Pate r Dami aanla an 6/1,
3200 Leuv en.
8. huis, Mech elses traat nr. 114 (ach tste gebo d)
te Levu en, bekend ten kada ster: Levu en, Ie afde ling, sect ie
A, 6e blad ,
perce elnum mer 501b , eigen dom van de heer en mevro
uw Aloïs
Wou ter-G reta Theu nis, Dies tstra at 61, 3270 Sche
rpenh
euve lZiche m.

.I . .
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9. huis, Mechelsestraat nr. 116 (zevende gebod) te Leuven, bekend ten kadaster : Leuven, Ie afdeling, sectie A, 6e blad,
perceelnummer 500c, eigendom van de heer en mevrouw Ceriel
Van Steenkiste-Marguerite Chaudieu, Kuurnsestraat 66, 8760
Lendelede.
10. huis, Mechelsestraat nr. 118 (zesde gebod) te Leuven, bekend ten kadaster : Leuven, Ie afdeling, sectie A, 6e blad,
perceelnummer 499h, eigendom van de heer en mevrouw Josephus
Quermia-Rosa Nackaerts, Mechelsestraat 122, 3000 Leuven.
11. huis, Mechelsestraat nr. 120 (vijfde gebod) te Leuven, bekend ten kadaster : Leuven, Ie afdeling, sectie A, 6e blad,
perceelnummer 4981, eigendom van:
- mevrouw Feyaerts-Mommaerts Marie-Louise, Mechelbaan 237,
2870 Putte ;
- de heer Mommaerts Roger, Naamsestraat 112:bus 6, 3000
Leuven ;

- de heer Mommaerts Eduard, August Vermeylenlaan 35, 3200
Leuven.
Art. 2.- Wordt beschermd als stadsgezicht :
- Leuven : het voormalig Sint-Geertruidomein.
Art. 3.- Met het oog op de bescherming zlJn van toepassing:
1. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die zijn
opgelegd door de bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en gewestplannen, op het ogenblik waarop 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 bepalng van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsgezichten ;
4. voor de percelen 1080h, 509f, 497e en 493e : inplanting,
algemeen voorkomen en silhouet dienen behouden te worden
verbouwingen blijven mogelijk mits ze zich op een eerlijke
wijze inpassen in de historische structuur van het geheel.

./ . .
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Art. 4.- De Gemeenschapsminister van Cultuur is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,

De Gemeenschapsminister van Cultuur,

De Gemeenscha
~ster van Ruimtelijke
Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud,

