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MINISTERIEEL BESLDrr
EN OORPSGEZICH'IEN.

DE

HOUDENDE

BESCHERMING

GEMEENSCHAPSMINISTER

VAN

VAN

M:NUMENl'.EN,

STADS-

CULTUUR;

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van rrontnnenten
en landschappen ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschenning van rronumenten,
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 2 oktober 1985· houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare rronumenten en
stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Carmissie voor Monumenten en
Landschappen van 15 mei 1986 ;

BESLUIT

Artikel!. - WJrden beschenrrl als rronument,overeenkc:mstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976 ;
1. om· reden van industrieel-archeologische waarde
- Hopnagazijn met inbegrip van de aanwezige installatie (bestaande uit
1 gietijzeren handpers "Ch. Nolet, Gand", 1 houten pers voor het per-·
sen van hopstalen, 1 houten handpers op zolder 1 en 2, 4 asten, 1
gietijzeren hijstoestel), Poperingseweg 322, te 8968 Ieper (Vlarnertinge) , bekend ten kadaster : Ieper 12e afdeling (Vlarnertinge), sectie
A, perceelnUlll!!Er ·382 ~!2, eigendom van dhr. en mevr. Lucien VeysHaspeslagh, Geluwesteeriweg 153, 8670 Wervik.

2. cm redèn van industrieel-archeologische en historische waarde
- =ning, poperingseweg 318, te 8968 Ieper (Vlarrertinge), l:ekend ten
kadaster: Ieper 12e afdeling (Vlamertinge), sectie A, perceelmmmer
382 D2, eigendom van dhr. en mevr. Sirron Veys - Vandennersch, Poplinontlaan 56, 1090 Jette;
- =ning, Poperingseweg 320, te 8968 Ieper (Vlamertinge), l:ekend ten
kadaster : Ieper 12e afdeling (Vlamertinge), sectie A, perceelnummer 382 E2, eigendcm van dhr. en mevr. Thonas Veys - Vancoillie,
Kapelsesteenweg 609, 2070 Ekeren.
Artikel- 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing.
1. de algemene bestermning en de algemene v=rschriften die zijn opgelegd

door de bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en ge~stplan
nen, op het ogenblik waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in
werking treden;
2. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door de vergurmingen vereist krachtens artikel 44 van-de Wet van 29 naart 1962 houdende organi"';
satie van de ruimtelijke ordening en van de steclebouw ;
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.

Brussel, 16 januari 1987.
De Gemeenschapsminister van Cultuur,

P. DEWAEL.

