MINISTERIEEL
BESLUIT
HOUDENDE
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

BESCHERMING

VAN

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 Regering van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 april
houdende de vaststelling van de ontwerplij st van
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;

1993
voor

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 9
december 1993,

BES L U I T
Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd :
de
watermolen,
genaamd
"Romansmolen"
gelegen
Kokkerellestraat 10 te Maarkedal (Maarke-Kerkem);
met inbegrip van het molengebouw, van de bakoven, van de
oeververstevigingen
en
sluismuren,
van
de
volledige
maalinrichting;
-

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 watermolen
met speciale typologische kenmerken

bekend ten kadaster
perceelnummer 311 h;
-

MAARKEDAL,

3e

afdeling ,

sectie

A,

als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bij gaand p lan, om
reden van het algemeen belang gevormd door de i ndustrieel archeologische waarde als watermolensite met een stuw di e
reeds in 1 1 54 een vermelding kreeg

Artikel 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

De beschikkingen van het koninklij k bes lui t van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake
instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stadsen dorpsgezichten.
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