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VLAAMSE GEMEENSCHAP

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
monumenten, stads- en dorpsgezichten;

tot

bescherming

van

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij de 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 besluit van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993 en 18 mei 1994 ;
Gelet op het Beslui t van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden
van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de beslui ten van de
Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993 ;
Gelet op het Ministerieel Beslui t van 07.06.1994 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 06.10.1994,
BESLUIT :
Artikel 1 . Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd :
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976 :
de Watermolen, genaamd "Luysmolen" met inbegrip van het molengebouw , het sluiswerk, het waterrad, alle roerend werk met
toebehoren (waaronder een cilindermolen op haverpletter , de
maalstenen en het luiwerk met elektrische motor), de
mulderslessenaar, de ~Jzeren travalje of noodstal voor het
beslaan van paarden, gelegen te Bocholt, Luysenweg 2;

Gekend ten kadaster :
Bocholt, lste afdeling, secite B, perceel nummer 8140.
- als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan
de onmiddellijke omgeving van de "Luysmolen";
Gekend ten k adaster:
Bocholt, l ste afdeling, sectie B, perceelnummers 8140, 8 1 20,
8 11 e, 926M2, 926L4 en de percelen Bree, 3de afdeling, sectie
A, nrs. 11910, 1192, 904A.
Artikel 2 : Met het oog op de bescherming zijn volgende erfdienstbaarheden van toepassing:
1.

Oe beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorvoorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten
en
de
stadsen
dorpsgezichten
(B.S.l0.03.1994) .

2.

Specifieke erfdienstbaarheden
behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemmming van
de Vlaamse minister of zijn gemachtigde, is het verboden
wijzigingen aan te brengen aan de technische, architecturale en historische of industrieel-archeologische kenmerken van het molengebouw, de sluis, de toevoer- en afvoerkanalen en van de volledige technische ui trusting, ook
wat het materiaalgebruik onder meer inzake specifieke
hout-, gesteente- en metaalsoorten alsook de soorten
gebakken kleiprodukten aangaat.
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van Verkeer,
en Staatshervorming,

