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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
BRUGGE (ASSEBROEK) : Astridlaan 409, Domein Engelendale.
Bescherming van de vm. kapel en het poortgebouw als
monument en het domein Engelendale als dorpsgezicht.

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN
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, gewijzigd door het
decreet van 22 februari 1995;
Gelet .op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
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 30 maart 1995
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 1 juni
1995;

BESLUIT :
Artikel 1.
- wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd door het decreet van
22 februari 1995,
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2.

- volgende voor bescherming vatbare monumenten :
de voormalige kapel en het poortgebouw,
gelegen Astridlaan nr. 409 te Brugge (Assebroek),
bekend ten kadaster Brugge 21e afdeling, A/12 (Assebroek Ie
afd.), perceelnummers 424f en 424g (deel);
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
de wetenschappelijke waarde als zijnde de, weliswaar aangepaste, zichtbare restanten van het Jacobinessenklooster en als
zijnde van belang voor de architectuur-historie.

- van volgend voor bescherming vatbaar dorpsgezicht :
het domein Engelendale, zoals afgebakend op bijgevoegd plan,
gelegen Astridlaan nr. 409 te Brugge (Assebroek),
bekend ten kadaster Brugge 21e afdeling, A/12 (Assebroek Ie
afd.), perceelnummers 419, 420a, 421p, 421t, 421v, 422d, 423c,
424e, 424f, 424g, 426c, 428h, 437b, 437c, 437d, 440d;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
de sociaal-culturele waarde als zijnde de tot op heden onopgegraven, laat-middeleeuwse site van het klooster der Jacobinessen en later van de drie vermelde historische hoeven.
Bovendien is deze plaats stedebouwkundig belangrijk als overgang van het bebouwde naar het open landschap.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1. De beschikkingen van het besluit van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

2. Specifieke erfdienstbaarheden:
- non-aedificandi, behoudens toelating te verlenen door de
Vlaamse regering of zijn gemachtigde;
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3.

- elke activiteit die de bestaande bodemsituatie
verstoort, is verboden, behoudens toelating te
verlenen door de Vlaamse regering of zijn gemachtigde;
voor de perceelnummers 419, 421t, 42lv, 422d, 423c,
424e, 426c, 428h, 437b, 437c, 437d, 440d.
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Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

L. MARTENS.

