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 bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7' ;
Gelet op het beslui t van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 7 april 1993 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan
de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 1992
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 het Vlaamse Gewest van 1 juli
1993,
BESLUIT:

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd :
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van het algemeen belang gevormd
door de industrieel-archeologische waarde als molen die van
1806 dateert en rond 1900 van een gietijzeren raderwerk met
speciale kenmerken werd voorzien ;
Gekend. ten kadaster :
Wellen, 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 61 K, watermolen op de Herk, Molenstraat 22 ; met inbegrip van het molengebouw, de sluis met wanden stroomop- en stroomafwaarts, het

- - - - - - - - - - - - ---- - -

-

waterrad, de volledige inrichting.
als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan, om reden
van het algemeen belang als voorbeeld van een nog functionele
watermolensite die reeds in 1236 werd vermeld ; de omgeving
van de watermolen op de Herk.
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 .

Brussel,

2 6 -10- 1993
De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

