C::7/'7jY)

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 Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995 ;
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 23 november 1994
houdende de vaststelling van de ontwerp I ij 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 22
februari 1995,

BES L U I T
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, om reden van het algemeen belang gevormd
door de industrieel-archeologische waarde :

- de schutsluis met overlaat;
- de ophaalbrug
met inbegrip van de bijhorende technische inrichting gelegen
te LO-RENINGE, 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 289a/2 en
delen zonder kadastraal nummer.

omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische, historische en sociaal-culturele waarde als
goed bewaard voorbeeld van een na de 2de wereldoorlog
herstelde schutsluis uit 1827 uitgerust met houten puntdeuren,
overlaat uit 1869 en ophaalbrug; als goed bewaard voorbeeld
van een kunstwerk dat op de scheiding tussen een rivier, de
Yzer, en een 12de eeuws kanaal, de Lovaart,
zowel het
waterpeil
als
het
waterverkeer
regelt;
als
vervangingskunstwerk
van
een
middeleeuwse
"winde"
of
"overdracht";
als verkeersknooppunt waarrond een gehucht
groeide.
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.

Specifieke erfdienstbaarheden
Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de
Vlaamse minister of zijn gemachtigde is het verboden de
schutsluis met overlaat en de ophaalbrug en hun toebehoren
volledig of gedeeltelijk uiteen te nemen en het uitzicht enjof
de technische kenmerken ervan te wijzigen.
Brussel,
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De Vlaamse rnán'ster ~n Verkeer,
Buitenlandse Hah de en st atshervorming,

