BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN
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, sta:ds- 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 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
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 27 augustus 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 3
februari 1994;
Gelet op de ligging binnen het bij Minsterieel Beslui t
van 18 juli 1989 goedgekeurde BPA "Binnenstad deel Begijnhof Prinsenhof";
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:
als stadsgezicht, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische waarde:
De groepering van onroerende goederen gelegen in het
Sint-Elisabethbegijnhof
te
Gent,
namelijk
aan
de
Provenierstraat, Zwartekatstraat en een deel van de
Boonenstraat,
Hypoliet
Lammensstraat,
Sophie
van
Akenstraat, Mathias Gesweinstraat, Verspeyenstraat en
Gravin Johannastraat, gekend op het kadaster onder Gent,
6de afdeling, Sectie F zoals afgebakend op
and
plan.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

1.

De besch ikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de
stadsen dorpsgezichten.
(B . S.
26/02/1977) .

Brussel,

21 december 199

4

De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming,

J.

1

~AU,WENS.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening
en Binnenlandse Aangelegenheden,

T. KELCHTERMANS.
-_._------------~

De minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse
minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en
Externe Betrekkingen,

\

L. VAN DEN BRANDEI.,

\

