L5fO

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

OE 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 besluit 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 24 juli 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 reeds in 1296
vermelde watermolen met de 18de eeuwse kern, met maalwerk uit
de tweede helft van de 19de eeuwen met hulptoestellen uit de
eerste helft van de 20ste eeuw :
Gekend ten kadaster : BREE, 3de afdeling, sectie B, perceelnummer 462b(gedeelte), watermolen genaamd "Genaamolen" , gelegen te Bree, Genattestraat 39 ;

met inbegrip van het molengebouw, de sluis met toebehoren, het
waterrad, alle roerend werk (raderen met steun structuren , 1
koppel maalstenen, aandrijfassen, 1 houten graanhuiser, 1
houten jakobsladder, 1 houten galg, 1 binnenluiwerk, 1 haverpletter "Th. Jansen-Geel" met electrische aandri jving, 1 hamermolen met electrische aandrijving, 1 stoffilter met mouwen.
als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan, om
reden van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische waarde als nog steeds functionele watermolinotoop die reeds in 1296 vermeld werd ; de omgeving van de watermolen, genaamd "Genaamolen".
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.
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6 -10- 1993
De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

J.

AUWENS.

