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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 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
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 beslui t van 18 november 1991
houdende
de
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 5 maart 1992;

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 en volkskundige waarde :
Vredestraat
152,
de
Verbrande
hoeve
bestaande
uit
woonstalhuis "en schuur
gekend ten kadaster
Kontich 2de
afdeling, sectie C perceelnummer 6 c.

Artikel 2. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maar t 1976, om reden van de
historische en artistieke waarde :
- Antwerpsesteenweg 27, zogenaamd Sint-Martinushof of hof van
Cols : gekend ten kadaster: Kontich 1ste afdeling, sectie C
perceelnummer 196 d3.
Artikel 3.- Wordt beschermd als dorpsgezicht zoals afgebakend
op bijgaand plan, om reden van de historichse en volkskundige
waarde :
Vredestraat 152, de Verbrande Hoeve, de omgeving
door het perceel waarop de gebouwen zich bevinden.

gevormd

Artikel 4. - Wordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend
op bijgaand plan, om reden van d e historische en artistieke
waarde :
- Antwerpsesteenweg
koetshuis .

27,

het gebouw met inbegrip van tuin en

Artikel 5.- Met h et oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het koninklijk beslui t van 6 december
1976
tot
bepaling van de algemene voorschriften
inzake
instandhouding en onderhoud van de mo numenten en de stads- en
dorpsgezichten.
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De Gemeenschapsminister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en S atshervorming,

J / SAUWENS.

