MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHEID1ING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en lanàschappen i
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherrniJ;).g
van monument§n, -stads- en dorpsgezichten i
Gelet op de bijzondere ,vet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4, 4° i
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
11 december 1985 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Executieve i
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
12 december 1985 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden
aan de leden van de Vlaamse Executieve i
Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 1985
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten i
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 15 mei 1986 i

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 waarde :
- de kerkhofmuur van de beschermde Sint-Lambertuskerk te Parike,
bekend ten kadaster: Brakel (Parikel, 6e afdeling, sectie A,
perceelnurnrner 199, eigendom van Brakel, de gemeente .
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Art.2. -Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de
historische waarde :
het kerkhof omheen de beschermde Sint-Lambertuskerk, en concentrische populierenrij, het aangrenzend weiland en de landelijke XIXe eeuwse bebouwing aan deze zijde, alsmede de bebouwing aan de overzijde van de Steenweg, zoals afgebakend
op bijgaand plan.
Art.3. -Met 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 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 stede bouw ;
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.
4. Van volgende constructies zullen de bestaande ordonnantie,
gabariet, uitzicht, materialen en details niet worden gewijzigd :
a. de als monument te beschermen onroerende goederen en constructies.
b. volgende onroerende goederen en constructies die gelegen
zijn binnen het te beschermen dorpsgezicht :
- Steenweg 41, met uitzondering van het woonhuis:
6e afdeling, sectie A, perceelnummer 201d.
- Steenweg 43 : 6e afdeling, sectie A, perceelnummer 198/52i.
c. begg~a~~~gv~5r~f~~a~a~e~kn~éh~r!f~Ii~kePE6~~E~~~gr 651k.
vanwege de Minister of zijn gemachtigde en onverminderd
de bestaande wetten en reglementen terzake is verboden :
- het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, inbegrepen het wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels op de percelen en gronden die aansluiten bij het
oude kerkhof. Deze. bepaling is niet van toepassing op
dode of windvallige bomen. Onderhoudswerken zoals het
snoeien zijn toegelaten mits het oordeelkundig gebeurt.
d. Bij verbouwing of nieuwbouw zal geen afbreuk worden gedaan·aan de karakteristieken van de nog bestaande oude
bouwtypes als uitgangspunt zowel qua gabariet als qua
materiaalkeus.
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Er zullen geen storende materialen (ondermeer PVC, aluminium) worden aangebracht binnen het dorpsgezicht.

Brussel, 21 april 1987.

De Gemeenschapsminister van Cultuur,

f

P. DEWAEL.

