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VLAAMSE GEMEENSCHAP

y

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

DE VLAAMSE EXECUTIEVE,

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 de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de de leden van
de Vlaamse Executieve;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 1985 houdende
vaststelling van de

ontwerpl~jst

van voor bescherming vatbare monumenten

en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 2 juli 1986 houdende
termijnverlenging van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare
monumenten

stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 10 oktober 1985;
Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening en de Gemeenschapsminister
van Cultuur;
Na beraadslaging;
BESLUIT
Artikel 1. : Wort beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976;
1. Om reden historische waarden:
- Minderbroederklooster en kerk met inbegrip van de zgn. "Patersdteef"
te 8880 Tielt, bekend ten kadaster : Tielt, 1e afdeling, sectie K,
perceelnummer 858 G (deel), eigendom van de vzw. "Minderbroeders",
Leopold 11 laan 65 B, 2700 Sint-Niklaas.
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2. om reden van artistieke waarde :
- Herenhuis, Nieuwstraat 7, te 8880 Tielt, bekend ten kadaster : Tielt, 1e afdeling, sectie K, perceelnurrmer 729 Q, eigendom van dhr. en nevr. Jozef Speybrouck - Lauwers, Nieuwstraat 7, 8880 Tielt.
3. om reden van artistieke waarde :
- Herenhuis "Mulle de Terschueren", Ieperstraat 46-48, te 8880 Tielt, bekend
ten kadaster: Tielt, 1e afdeling, sectie K, perceelnummer 933 1'1 (deel) "en
933 T (deel), eigendom van dhr • .en mevr. Jean-Louis Mulle de Terschueren Massange de Collornbs,Albertlaan 11, 1980 Tervuren.
Art. 2. - Wordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan,
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 naart 1976, om reden van artistieke waarde :
1. Tielt : het park gelegen achter het herenhuis "Mulle de Terschueren" , Ieper-

straat 46-48.
Art. 3. - Net 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 streekplarmen en gewestplarmen, 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 bepaling
van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en stads- en dorpsgezichten.
.
Art. 4. - De Gemeenschapsminister van CUltuur is belast net de uitvoering van
dit besluit.
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Brussel,

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,

G. GEENS.
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3.
De Gemeenschapsminister van Birmenlandse
Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening,

J. PEDE.

De

Gemeenschapsminister van Cultuur,

P. DEWAEL.

Voor eensluidend
chrift .
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