MINISTERIEEL
BESLUIT
HOUDENDE
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
STAATSHERVORMING,

BESCHERMING

VAN

BUITENLANDSE HANDEL EN

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 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 11 januari_ 1994
houdende
de vaststelling van de
ontwerplij st
van
voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 6 juni
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 :
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van van het algemeen belang gevormd
door de industrieel-archeologische en historische waarde als
spil waarrond de aanleg van de Fernand Hanuswijk gedeeltelijk
volgens een radiaal plan is geconcipieerd alsook als voorbeeld
van een in samenhang met voornoemde wijk goed geslaagde
synthese
van
neo-romaanse,
decoratieve
en
eigentijdse
elementen.

------~---

De Heil ige Paulus kerk ,
bekend ten kadaster
perceelnummer 14f ;

gelegen Hanusdreef 27 te Lokeren;
LOKEREN,
4de afdeling,
sectie C,

als dorpsgezicht, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976 , om reden van omwi lle van het
algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische
waarde als illustratief voorbeeld van een arbeiderswij k
die in de p~riode 1920-1930 in traditionele stijl door een
plaatselijke ondernemer ten behoeve van zijn bedrijf werd
gebouwd.
De Fernand Hanuswijk, gelegen te Lokeren, Oudenbos , Fernand
Hanusdreef ;
bekend ten kadaster
Lokeren,
4de afdeling,
sectie C,
perceelnummers 7c , 8 , 9, 10, 15t2 , 15v2 , 151 , 12b , 12c, 15m ,
13e, 13f, 13g, 102r , 102s, 102t, 102v, 102w , 102x , 15e2 ,
15f2, 15g2, 12g , 15h2, 11g, 1512 , 151/2, 15k/2, 14 f, 15c,
15m2 , 15n2, 15r2 , 15s2, 15d2, 16r, 16s , 16t, 16v, 1 7f, 171,
15w2;

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

De beschikkingen 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 stads- en dorpsgezichten.

Brussel, -

9 -03- 1995
De Vlaamse
Buitenlandse Ha
I

/

ister v n Verkeer ,
1 en S aatshervorming,

