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

"DE

GEl'IEENSCHAPSMINISTER

VAN

CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen ;
(',e1et op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en 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 29 mei 1985 tot vaststelling van het
ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten i
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 10 oktober 1985 ;

BESLUIT

"

ArtikeIl. - Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, zoals afqebakend op bijgaand plan :
- Avelge.'1l (Kerkhove) : de onmiddellijke omgeving van de "Voldersveldhoeve" , Kruisstraat 14, met name de anw-allixlg en het weiland.
Art. 2 . - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976, om reden van historische en artistieke waarde :
- "Voldersveldhoeve" (v.oonhuis en ingangspccrt), Kruisstraat 14, te 9691 Avelgem
(Kerkhove), bekend ten kadaster : Avelgem, 3e afdeling, sectie C, perceelnUImler
180 C (deel) f eigendom van dhr. en mevr. Leo IlAES - Bl\LCAEN, Kruisstraat 14, 9691
Avelgem (Kerkhove).

Art. 3 • - Met het oog op de besch ennin g zijn van
toepa ssing :

1. de algem ene rester rming en de algem ene voors chrift
en die zijn opgel egd door de
bij konin klijk reslu it goedg ekeur de streek plann en en
gewes tplann en, cp het
ogenb lik waaro p de rechts gevol gen van onder havig reslu
it in werki ng trede n

2. de verbo dsbep alinge n en reper kinge n opgel egd door de
vergu nning en verei st
krach tens artik el 44 van de wet van 29 maart 1962 houde
nde orqan isatie van
de ruimt elijke orden ing en van de stedeb ouw ;
3. de besch ikking en van het konin klijk reslu it van 6
decem ber 1976 tot bepal ing
van de algem ene voors chrift en inzak e instan dhOU ding en
onder houd van de monumente n en stads - en dorps gezic hten.

Bruss el, 25 novem ber 1985

De Geme ensch apsmi nister van Cultu ur,

