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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

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;
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 regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 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 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 beslui t van 19 december 1994,
houdende de vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
. Gelet op het advies van de Koninkli jke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 juni
1995,
BESLUIT:
Artikel 1. Worden beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens de industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
de WATERMOLEN met inbegrip van het sluiswerk, het waterrad,
de aanvoergeul over een lengte van 20 m., alle gaande werk
inclusief de hulpwerktuigen en ander toebehoren, gelegen
Molenstraat 11.
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Bekend ten kadaster: GEETBETS le Afdeling, sectie C, perceelnummers 112 f en 112".
- als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan:
de ONMIDDELLIJKE OMGEVING
Geetbets, Molenstraat 11.

van

de

watermolen,

gelegen
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Art. 2.
De industrieel-archeologische waarde van de watermolen wordt
als volgt omschreven:
in oorsprong 17e-eeuwse watermolen met een inrichting uit de
1ge en 20e eeuw: groot overdekt onderslagrad, 3 koppels maalstenen, gietijzeren raderwerk, riemoverbrengingen, luiwerk met
2 spanrollen"
speciaal gevormde gietijzeren steunen onder de
maalzolder en met molengedeelte dat deel uitmaakt van een zeer
langgevelig gebouwencomplex met oude kern uit 1672.
De industrieel-archeologische waarde van het dorpsgezicht
wordt als volgt omschreven:
oude en nog functionele watermolensite met by-pass en met een
kenmerkende visuele relatie tot de molen.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het koninklijk besluit ven 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 26.02.1977).
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van Cultuur, Gezin en Welzijn,

