VI.AAM'sE REGERINt;

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 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 regering, gewijzigd bij het besluiten
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 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 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 3 maart
1994,
BESLUIT:
Artikel 1. Gezien .het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen, integraal deel ui tmakend van dit
besluit en medebetekend, worden beschermd:
- als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan, om
reden van historische en landschappelijke waarde :
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LANDEN (Atte nhov en):
- de dorp skern van Neer lande n, meer bepa ald de Sintdisk erk, de past orie, de abdij hoev e met indru Alde gonkwek kend e
tiend esch uur en hun onm idde llijke omge ving.
Art. 2. Met het oog op de besch ermi ng zijn van
toep assin g:
De besc hikk ingen van het besl ui t van de Vlaam
se rege ring van
17 novem ber 1993 tot bepa ling van de algem ene
inzak e insta ndho udin g en onde rhoud van monu mente voor schr iften
n
dorp sgez ichte n (Belg isch Staa tsbla d 10 maar t 1994 en stad s- en
).
Brus sel,

2 4 -D5- 1994
De Vlaam se mini ster van Verk eer,
Buite nland se Hand el en Staat sherv ormi ng,

