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VLAAMSE GEMEENSCHAP

VAN

QE GEMEENSCHAPSMINISTER
HUISVESTING,

VAN

RUIMTELIJKE

MONUMENTEN,

ORDENING

EN

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 beslui t van de Vlaamse Executieve van 22
februari 1989 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit 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
Monumenten en Landschappen van 2 februari 1989,

Commissie

voor

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 :
GENT
de
overdekte
winkelgalerij,
Vanderdoncktdoorgang,
bekend ten kadaster :
Gent, 4de afdeling, sectie D, perceelnummers 1977 x, 1974 e,
1974 f, 1977 m, 1977 n, 1977 0, 1977 s, 1977 t, 1977 u,
1977 v, 1977 w, 1977 p, 1974 g, 1977 c2, 1977 z, 1970 b2,
1970 n2, 1970 m2, 1970 12, met inbegrip van de bedaking van
de galerij.
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Artikel 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1. De beschikkingen van het konink l ijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stadsen dorpsgezichten.

Brussel, 2 maart 1990

De Gemeenschapsminister van
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,

L. WALTNIEL.

