VLAAMSE GEMEENSCHAP

BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
De Vlaamse Executieve,

Gele t op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 t ot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere we t van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4, 4°;
Gele t 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 t ot
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op het minis terieel beslui t van 6 februari 1985 houdende vaststelling
van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumen t en en stadsen dorpsgezichten;
Ge let op het ministerieel besluit van 2 juli 1986 houdende termijnverlenging
van de ontwerplijs t van voor bescherming vatbare monumenten, stads - en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 22 augustus 1985;
Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden
en Ruimtelijke Ordening en de Gemeenschapsminister van Culuur;
Na beraadslaging;
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, artistieke
en sociaal-culturele waarde :
- parochiekerk Sint - Jan-de-Doper, 8"1"8,,n in dp Stnt - Jansstraa t , bekend
ten kadaster : Tongeren, Ie afdeling, Sectie C, 5e blad, perceelnummer
455 D en eigendom van de Kerkfabriek van Sint- jan-Baptist, p/a. De Heer
Smets Louis, Voorzitter Kerkfabriek, wijngaardstraat 12 te 3700 Tongeren.

Art. 2. - Word t beschermd als stadsgezicht, overe enkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976 omdat ze integraal deel uitmaken van
het kerksite.
parochiekerk Sin t-Jan-De-Doper met in de omgeving het omringend kerkhof,
de pastorie (Sint-Lutgardisstraat nr. 1) en de pastorietuin.
Art. 3. - Met het oog op de bescherming van hogervermeld monument en stadsgezicht zijn van toepassing
1. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die

z~Jn opgelegd
door de bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en gewes tplannen, op het ogenblik waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit
in werking treden;

2. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door en de vergunningen
vereis t 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.

Art. 4 . - De Gemeenschapsminister
van dit besluit.
Brussel,

ao -07-

van Cul tuur i s belast me t de uitvoering

1986

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,

De Gemeenschapsminister van
Aangelegenheden
en R
lijke Ordening,

~D~~nenlandse

J. PEDE.

De Gemeenschapsminister
van Cultuur,

P . DEWAEL.

