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VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE GEMEENSCHAPSMINISTER 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 bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4, 4° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
11 december 1985 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
12 december 1985 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden
aan de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 oktober 1984
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 10 oktober 1985,
BES L U I T
Artikel 1.- Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de
historische waarde :
- kasteel "De Campagne", Gijzelstraat 12 te Gent (Drongen),
27e afdeling, sectie A,
bekend ten kadaster : Gent (Drongen)
perceelnummer 824c, eigendom van Gent, de stad •
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Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

de algemene bestemming en de algemene voorschr i ften die zijn
opgelegd door de bij koninklijk bes l uit goedgekeurde streekplannen en gewestp l annen , op het ogenblik waarop de rechts gevolgen van onderhavig beslu i t i n we r king treden

2 . de verbodsbepalingen en beperkingen opge l egd door de vergun ningen vereist krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimte l ijke orden i ng en van
de stedebou w ;
3 . de beschikk i ngen van het koninkl i jk besluit van 6 december
1 976 tot bepa l ing van de algemene voo r schriften i nzake i n standhouding en onde r houd van de monumenten en de stads - en
dorpsgezichten.
Brussel , 10 juli 1986

De Gemeenschapsminister van Cultuur ,

P . DEWAEL .

