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VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADSEN DORPSGEZICHTEN

DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 aug~stus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, s.tads- en dorpsgezièhten ;

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 Executiev~
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 ontwerplij st van voor bescherming vatbare
monumenten 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
de historische en artistieke" waarden :
~. De Sint-Pietersbandenkerk met kerkhofmuur, pijlers en siervazen

te NINOVE (Voorde), bekend ten kadaster: Voorde, sectie B
perceelnummers 303a, 302a, eigendom van Ninove. , de stad.

2. De pastorie, Kerkstraat 11 te Ninove (Voorde), bekend ten kadas"ter : Voorde·, sectie B, perceelnummer 194a, eigendom van Ninove,

de stad.
3. Het kasteel

noordvleugel met ingangspoort en vaste brug en hoek... . 1 ...
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torens, oude gedeelten van de oostvleugels, zandstenen onderbouw
van de zuidvleugel en herenwoning aan de binnenkoer, gelegen
Kerkstraat 9a, te Ninove (Voorde) bekend ten kadaster
Voorde, sectie B, perceelnummers 266a, 267i, eigendom van
Y. Rhayé-Dupont, Sint-Marcéllusstraat 13, 9499 Ninove (Voorde).

Art. 2.- Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
de historische waarde :
- de omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, pastorie en kasteel
te Ninove (Voorde), zoals afgebakend ~ bijga~nd plan.
Art. 3.- Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1. de algemene be~temming en de algemene voorschriften die zlJn
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 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. Tenzij bouwarcheologische waardevolle aanwezige sporen dit anders
verantwoorden zullen de werken, uit te voeren op de hierna vermelde
percelen en de zich erop bevindende onroerende goederen en constructies tot doel hebben het behoud respectievelijk verbetering
van bestaande ordonnantie, gabariet, uitzicht, materialen en
details te vrijwaren :
a. de als monument te beschermen onroerende goederen. en constructies.
b. volgende onroeren~e goederen en constructies die gelegen zijn
binnen het te beschermen dorpsgezicht :
- niet meer oorspronkelijke vleugels en bijgebouwen van het kasteel
Kerkstraat 9a (Sectie B, perceelnummers 266a, 267i)
- hoeve Kerkstraat 12 (sectie B, perceelnummers 300c, 300d)
- annexen van de pastorie, Kerkstraat 11 (sectie B, perceelnummers
195c, 195b).

Brussel, 16 januari 1987.

De Gemeenschapsminister van Cultuur,

P. DEWAEL.

