vLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADSEN 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 24 september 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,
BESLUIT :
Artikel 1. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische en artistieke waarde :
- de Sint-Martinuskerk te Olen
bekend ten kadaster : Olen,
sectie G, perceelnummer 491 a, eigendom van de gemeente Olen.
Artikel 2. - Met het oog op de bescherming zijn 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 en 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 de stads- en dorpsgezichten
4. het uitvoeren van werken die het uitzicht van het interieur
wijzigen of schaden;
5. het uitvoeren van werken aan de inwendige decoratie, inzonderheid aan beschilderingen, bepleistering en stucwerk
6. het uitvoeren van schilderwerken;
7. het wegnemen enjof vernieuwen van de bevloering;
8. Het uitvoeren van werken aan muren, wanden, gewelven, kolommen,
glasramen, hout- en steenwerk, klokken, torenuurwerk, bepleistering ;
9. het uitvoeren van werken aan het meubi·l air, aan kunstwerken en
voorwerpen die onroerend door bestemming zijn ;
10. het plaatsen en vernieuwen van technische voorzieningen, o.m.
inzake verwarming, verlichting, klimaatregeling, sanitair, geluidsinstallatie, beveiligingsapparatuur en van technische installaties in het algemeen ;
11. het plaatsen, verplaatsen en verwijderen - zelfs tijdelijk ~ van
meubilair, altaren, podiums, wanden, wandtapijten, deuren, klokken en van de voorwerpen die onroerend door bestemming zijn ;
12. het uitvoeren van graafwerken.
De eigenaar of vruchtgebruiker van het monument is verplicht
zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud van
het interieur ondermeer door :
1. het te beveiligen tegen brand, diefstal, vandalisme, waterschade ;
2. het onderhouden van voorzieningen, ondermeer inzake electrische uitrusting, klimaatregelihg en beveiliging ;
3. het tijdig bestrijden van houtworm, schimmels en zwammen;
4. de eigenaar of vruchtgebruiker is ertoe gehouden de klimatologische omstandigheden, voornamelijk de warmte en vochtigheid in het gebouw, zodanig te regelen en onder controle te
houden dat geen nadelige omstandigheden voor het orgel kunnen ontstaan.
Brussel,
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De Gemeenschapsminister van Cultuur,

P. DEWAEL

