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VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING

Gelet op de wet van 7 augustus 1931
monumenten en landschappen;

op het behoud van

Gelet op het decreet van 3 maart 1976
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;

tot bescherming

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, §1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 30
januari 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 5
februari 1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan
de leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op het· ministerieel besluit van 1 8 decemner 1991
houdende
de
vaststelling
van
de
ontwerplijst
van
voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;'
Gelet op het advies van de Koninklijke
Monumenten en Landschappen van 5 maart 1992,

Commissie

voor

BES L U I T Artikel 1 .- Wordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend
op bijgaand plan, om reden van historische en esthetische
waarde:
Boechout:
Het dorpsgezicht gevormd door de gronden gelegen tussen de
Vredebergstraat, de Konijnenbergstraat, de Groene Stap .en de
dreef voor het kasteel van Boechout.

Artikel 2.- 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 stads- en dorpsgezichten.

2.

-Op
de
betrokken
percelen
is
bebouwing
verboden,
behoudens
machtiging
verleend
overeenkomstig
de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976.
-Indien op perceel 214' de hoogstammige bomen gekapt
worden
ZlJn ze
te vervangen door
een streekeigen
laagstammige beplanting waarvan de top van de kruin niet
hoger is dan de stelling van de molen.

De Gemeenschapsminister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,
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