VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

BRUGGE : Sint-Maartensplein 3, Hotel Ruzette.

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, par. 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 regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan 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 14 januari 1993
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 het Vlaamse Gewest van 7 oktober 1993;

BESLUIT :

./ ..

2.

Artikel 1.
- Gezien de motiveringsnota van 4 december 1990,
integraal deeluitmakend van dit besluit en medebetekend, wordt
beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976,
- als stadsgezicht
het pand, Hotel Ruzette, gelegen Sint-Maartensplein nr. 3, te
Brugge;
bekend ten kadaster : Brugge, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer 626 g;
zoals afgebakend op bijgaand plan;

omwille van het algemeen belang gevormd door de cultuurhistorische waarde als zi jnde een 19de-eeuwse "stadsvilla",
uniek in de Brugse binnenstad en tevens stadslandschappelijk
waardevol.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
De beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake
instandhouding en onderhou d van de monumenten en de stadsen dorpsgezichten.
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