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MJNISTERIEEL BESLUIT
EN roRPS~ZICffi'EN
DE

\A:'\l;-::l.-(;EJ\lLE......:~(·IL\I·

HOUDENDE

BESCHERMING

GEMEENSCHAPSMINISl'ER

VAN

VAN

MJNUMENI'EN,

STADS-

CULTUUR,

Gelet op de \'.Bt van 7 augustus 1931 op het behoud van rronumanten en
landschappen ;
Gelet <;lP het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van rronumanten,
stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere \'.Bt 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 22 noveIDber 1985 houdende vaststelling van de on~lijst van voor bescherming vatbare rronurnenten en stadsen dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Ccmnissie voor
Landschappen van 13 maart 1986 ;

~~murnenten

en

BESLUIT:

Artikel 1 • - Worden beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976,
1. om reden van historische en artistieke waarde :
+ Veurne (Wulveringem) : de oruniddellijke omgeving van de pastorie, gelegen
Wulveringernstraat 3 ; zoals afgebakend op plan .1/3 ;
2. om reden van historische en landschappelijk-artistieke waarde:
+ Veurne (Wulveringem)
de oruniddellijkeomgeving van het kasteel, gelegen
Wulveringernstraat 10 ; zoals afgebakend op plan 1/3 ;
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3. cm reden van historische en landschappelijke waarde
+ Veu=e (Vinkem) : de onmiddellijke omgeving van de hofstede "De Torreelen" ,
gelegen Houtemstraat 30 ; zoals afgebakend op plan 2/3.
Art. 2 • - Worden beschenrd als rronument, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976,

1. cm reden van architectuur-Wisi:órische waarde :
+ pastorie van de kerk van O.-L.-VrouwwHemelvaart met gedeeltelijk bewaard
gebleven anwalling, Wulveringemstraat 3, te 8487 Veurne (Wulveringem), bekend ten kadaster: Veu=e_l0e afdeling (Beauvoorde 2e afdeling) (Wulveringem), sectie B, peiCeelnurrmer 558 A, eigendcm van Veurne, de stad, Grote
Markt 27, 8480 Veu=e ;
2. cm reden van socio- en cultuur-historische, architectuur-historische, artistieke en historische-artistieke waarde :
+ kasteel van Beauvoorde met binnenste OIlMalling, Wulveringemstraat 10, te
8486 Veurne (Wulveringem) , bekend ten kadaster: Veurne 10e afdeling (Beauvoorde 2e afdeling) (Wulveringem), sectie B, perceelnurrmer 416 D (deel),
eigendc.m van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde,
Koningstraat 18, 9000 Gent ;
3. cm reden van socio- en cultuur-historische, architectuur-historische en artistieke waarde :
+ boerenhuis van hofstede "De Torreelen" met de drie omwallingen, Houtemstraat 30, te 8480 Veu=e (Vinkem) , bekend ten kadaster :Veu=ege afdeling (Beauvoorde Ie afdeling) (Vinkem), sectie A, perceelnurrmer 219, 222 E
(deel), eigendan van dhr. Daniël Houtsaeger, Waterputdreef 14, 8020 Oostkamp.
Art. 3 • - Met het oog op de beschenning zijn van toepassing

1. de algemene besterrming 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 stedebouw ;
3. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling
van de· algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de rronumenten en de stads- en dorpsgezichten.

Brussel,

1 juli 1987.
. De Gemeenschapsminister van Cultuur,
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