BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EH DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE REGERING,
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 bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, §1, I, 7";
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
october 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 regering van 20
october 1992 tot delegatie van de 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 19 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 6 mei 1993;
Gelet op de ligging binnen het dd. 7 februari 1993 bij
Ministerieel Besluit goedgekeurde BPA "Binnenstad Zuid".
Op voorstel van de Vlaamse minister van verkeer,
bui tenlandse handel en staatshervorming en van de Vlaamse
minister van openbare werken, ruimteli jke ordening en
binnenlandse aangelegenheden;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976, om reden van historische, artistieke en
dokumentaire waarde:
GENT, Rijbaan Adjudant van Vletingen gelegen Lange Violettestraat
271, bekend ten kadaster:
Gent, 4de afdeling, sectie 0, 13e blad, perceel 2329 b.
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
onderhoud van de monumenten en de stads- en dorpsgezichten.
Art. 3.
De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,

3 0 -03- 1994
De minister-president van de Vlaamse Regering,
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VAN DEN BRANOE.

De Vlaamse minister van Openbar Werken,
Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse A ngelegenheden,
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De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming,
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