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

(ST.-PIETERS

OP

DEN

DIJK)

nperalta", gelegen Zeveneke nr. 20.

.

Hoeve "De la Sema" of

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, par. 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, 7 oktober 1993 en 18 mei 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 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 26 oktober 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 2 juni
1994;
Gelet op het B. P. A. "Herdersbrug",
koninklijk besluit van 9 juni 1967;

goedgekeurd

bi j

Op voorstel van de Vlaamse minister van verkeer,
buitenlandse handel en staatshervorming en van Vlaamse minister van openbare werken, ruimtelijke ordening en binnenlandse
aangelegenheden;
Na beraadslaging,
BESLUIT :

Artikel 1.
- wordt beschermd overeenkomstig
het decreet van 3 maart 1976,
- als monument :

•
2.

hoeve "de la SERNA" of "PERALTA", gelegen Zeveneke nr. 20 te
Brugge,
bekend ten kadaster
Brugge, 7e afdeling, sectie I, deel
van perceelnr. 48 b;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
meer bepaald de architectuurhistorische waarde, als zijnde een
l6de-eeuwse kasteelhoeve, gedeeltelijk aangepast op het einde
van de l7de of in het begin van de l8de eeuw, met gaaf bewaarde en interessante interieurelementen.
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
de beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stadsen dorpsgezichten.
Art. 3. - De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.
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De minister-president

Luc

an de Vlaamse Regering,

jD",

BRANDE.

De Vlaamse minister van Openbare Werkerl,
RI,limteli jke Ordening en Binnenlandse Aangelegel-:theden,
,
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' -'r~ELCHTERMANS:

De Vlaamse minister van verfeer, buitenlandse handel en
staatshe vor~ing,

Johan SAUWENS.

