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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
monumenten, stads- en dorpsgezichten
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 22
februari 1989 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het bes lui t van de Vlaamse Executieve van 22
februari 1989 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse Executieve, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Executieve van 3 mei 1989
Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 1988 houdende
vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 2 februari 1989,
BESLUIT :

Artikel 1. -Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische, artistieke en dokumentaire waarde
AALST (Baardegem) : de Eik (Quercus robur L.), gelegen Baardegemkouter, bekend ten kadaster:
Aalst (Baardegem), 9de afd., sectie A, perceelnummer 55/02
(deel) .
Art. 2 -Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de
bepal1ngen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische en beeldbepalende waarde :
-de onmiddellijke omgeving van de Eik, Baardegemkouter te Aalst
(Baardegem).

... / ...

Art. 3. -Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1. 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 stadsen dorpsgezichten.
Voor de behartiging van het nationaal belang worden volgende
beperkingen aan de rechten van de eigenaars opgelegd
A.

Onverminderd de bestaande wetten en
is verboden :

reglementen

terzake,

1. Het aanbrengen van borden en panelen zoals bijvoorbeeld
reclamepanelen.
2. Nieuwe constructies op te richten.
3. Elke vorm van bodemverharding en bodemverdichting.
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.
4. De natuurlijke configuraties van het terrein te wijzigen door allerhande werken en allerhande mogelijke activi tei ten of ingrepen, inzonderheid het graven van
afwateringskanalen en het uitvoeren van draineringswerken en wateraftappingen.
5. Het plaatsen van een of meerdere verplaatsbare inrichtingen, al dan niet bestemd om ter plaatse te blijven.
6. Het maken van vuur.
7. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan
zijn voor de bodem.
8. Het aanplanten en zaaien van houtachtige gewassen.
9.

B.

Het aanleggen van een vuilnisbel t
van afvalprodukten.

of het

achterlaten

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde en
onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake,
is verboden :
1. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van de boom inbegrepen het wegnemen van gestel takken en hoofdwortels.
2. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
3.

Het aanbrengen van levende of dode afsluitingen . Het
herstellen van de bestaande afsluitingen is toegelaten.

4. Het plaatsen van bovengrondse leidingen, palen en bakens .
Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het
transport van elektriciteit, water, gas en rioolwater
en van telefoonleidingen, dienende voor ter plaatse
gevestigde woningen en bedrijven.
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5. Elk werk is onderhevig aan een voorafgaande toelating
van de Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde.
Deze verbodsbepalingen zijn enkel van toepassing binnen
de straal van 30m vanaf de stam.
Artikel A.4. van dit besluit is overal van toepassing.

Brussel,

2 maart 1990

De Gemeenschapsminister
Huisvesting,

van

Ruimtelijke

L. WALTNIEL.

Ordening

en

