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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING,
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 door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7" ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 1992
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 10 februari 1993,
BES L U I T
Artikel 1. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
historische, artistieke en dokumentaire waarde
EEKLO
het poortgebouw van het Groot
Goed,
Peperstraat, bekend ten kadaster :
Eeklo, 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 220 b.

Bus

1,

EEKLO
het hoevewoonhuis , Bus 1, Peperstraat , bekend
kadaster :
Eeklo, 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 220 b.

ten

Art. 2. - Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
historische en beeldbepalende waarde
De dreef die naar het Groot Goed leidt, de omwalling, de
dienstgebouwen (schaapstal, schuur, stallen, bakhuis), het hof
van het erf en de boomgaard .
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 stads- en dorpsgezichten.

2.

specifieke erfdienstbaarheden
Tenzij bouwarcheologisch waardevolle sporen dit anders
verantwoorden zullen de werken, uit te voeren op de
hierna vermelde percelen en de zich erop bevindende
onroerende goederen en constructies tot doel hebben het
behoud respectievelijk verbetering van bestaande ordonnantie, gabariet, uitzicht, materialen en details te
vrijwaren :
a.
b.

de als monument te beschermen onroerende goederen
en constructies.
volgende onroerende goederen en constructies die
gelegen zijn binnen het te beschermen dorpsgezicht
de
lage annexe bij
het woonhuis
Ie
afdeling, sectie C, perceelnummer deel 220
b;
de muur tussen poortgebouw en woonhuis
Ie
afdeling, sectie C, perceelnummer deel 220
b;

de schaapstal
Ie afdeling,
perceelnummer 220 b;
de
schuur
Ie
afdeling,
perceelnummer 220 b;
de 2 stallen
Ie afdeling,
perceelnummer deel 220 b;
het bakhuis je
Ie afdeling,
perceelnummer deel 2 21 a;
de bergruimte
Ie afdeling,
perceelnummer deel 220b .
Brussel,

sectie
sectie

C,
C,

sectie

C,

sectie

C,

sectie

C,
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De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming.

