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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 mon'.lI!tenten, stads- en dorpsgezichten ;
, 'Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderhei~ cp 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 23 oktober 1985
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monl~enten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 15 mei 1986.
BESLUIT :
Artikel 1. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van industrieel-archeologische waarde :
de watermolen, genaamd Hoolstmolen, Hoolstmolenstraat, 1
bekend ten kadaster : Balen Ie afdeling, sectie E, perceelnummer 688 ~, eigendom van :
al Huybrechts Marleen, Dijk 20, 2491 Balen-Olmen.
bl Huybreèhts Maarten, Dijk 20, 2491 Balen-Olmen.
Artikel 2. - Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig
de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
industrieel-archeologische waarde :
Balen : de omgeving van de watermolen, genaamd Hoolstmolen,
Hoolstmolenstraat, 1.
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van toep assin g :
Arti kel 3. - Met het oog op de besch ermi ng zijn
schr iften die zijn
1. de algem ene beste mmin g en de algem ene voor
geke urde stree kgoed
opge legd door de bij koni nklij k besl uit
op de rech tswaar
plann en en gewe stpla nnen , op het ogen blik
n ;
trede
gevo lgen van onde rhav ig besl uit in werk ing
door de verg un2. de verb odsb epali ngen en bepe rking en opge legd
van 29 maar t
wet
de
van
44
el
artik
ninge n vere ist krac hten s
ning en van
1962 houd ende orga nisa tie van de ruim telij ke orde
de stede bouw ;
van 6 decem ber
3. de besc hikk ingen van het koni nkliJ k besl uit
inzak e in1976 tot bepa ling van de algem ene voor schr iften
stad s- en
de
stand houd ing en onde rhoud van de monu mente n en
dorp sgez ichte n.
Brus sel, 12 janua ri 1987.

De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,

P. DEWAEL.

