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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, § I, 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 9 december 1993
houdende
de vaststelling van de ontwerplij st 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,

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:
het beluik, genaamd
Devos nrs. 1-13;
-

"Koer Devos",

gelegen

te Ronse,

Koer

als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van het algemeen belang gevormd
door de industrieel-archeologische waarde ervan als beluik
uit 1890-93 met stilistische kenmerken die illustreren
welke
vormentaal
op
de
gevelgedeel ten
van
de
arbeiderswoningen uit die periode kan toegepast worden.

bekend ten kadaster
RONSE, 2de afdeling, sectie C,
perceelnummers
107c5, 107d5, 107e5,
107f5, 107g5,
107h5, 107k5, 10715, 107m5, 107n5, 10705, 107q5;

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

De beschikkingen van het Beslui t van de Vlaamse Regering
van 1 7 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads - en dorpsgezichten.

Brussel,

19 -07- 1994
De Vlaamse minister van Verkeer ,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

J

SAUW NS .

