VLAAMSE REGERING

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976
monumenten, stads- en dorpsgezichten;

tot

bescherming van

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 juni 1995
tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden
van de Vlaamse regering, gewij zigd bij de besluiten van de
Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 juli 1994 houdende
vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van
Monumenten en Landschappen
februari 1995 ;

de Koninklijke Commissie voor
van het Vlaamse Gewest van 2

Gelet op de ligging binnen de dd.
BPA "Albertlaan" ;

1

maart 1956 goedgekeurde

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn en van de Vlaamse minister van Openbare werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,
BES L U I T
1.
Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, worden beschermd :
Artikel

als monu ment , over eenk omst ig de bepa linge n van het
decr eet
van 3 maar t 1976 :
- Het voor mali ge gaste nhui s van de Norb ertij nena
bdij te
Nino ve, geleg en Abd ijstr aat 12; beke nd ten kada
ster:
Nino ve, 2de afde ling , sect ie B, 2de blad , nr. 1885 /s;
- Het inkom hekk en met inkom pij lers tot de tuin
van het
voor mali ge gaste nhui s van de Norb ertij nena bdij
te
gele gen Abdi j stra at 12; beke nd ten kada ster: Nino Nino ve,
ve, 2de
afde ling , sect ie B, 2de blad , deel van 1887 h 6;
- De trom petbo om in de tuin hore nd bij het
mali g gasten huis van de Norb ertij nena bdij te Nino ve,voor
gele
gen Abdij stra at 12; beke nd ten kada ster: Nino ve, 2de
afde
ling ,
sect ie B, 2de blad , deel 1887 h 6.
als stad sgez icht, zoal s afgeb aken d op bijga and plan
:
De tuin hore nd bij het voor mali g gast enhu is van
tijne nabd ij te Nino ve, geleg en Abd ijstr aat 12, de Norb erbeke nd ten
kada ster: Nino ve, 2de afde ling, sect ie B, 2de blad
, 1887 h
6.
Art. 2.
sing :

-

Met het oog op de besc herm ing zijn van toep as-

1.

De besc hikk inge n van het besl uit van de Vlaa
rege ring van 17 nove mber 1993 tot bepa ling van mse
algem ene voor schr iften inzak e insta ndho udin g de
onde rhou d van de monu mente n en de stad s- en dorpen
sgezi chte n.

2.

Spec ifiek e erfdi enstb aarh eden :
Bove ndien is verb oden , beho uden s schr iftel ijke toel
atin g
van de Vlaam se mini ster:
1.

2.

3.
4.
5.

Het opri chte n van een gebou w of een cons truc tie
of
het plaa tsen van een inric htin g, zelf s uit niet
duurz ame mate riale n, die in de gron d is ingeb
,
aan de gron d is beve stigd of op de gron d ouwd
steu
n
vind t ten beho eve van de stab ilite it en beste md
is
om ter plaa tse te blijv en staa n, ook al kan
zij
uit elka ar genom en word en.
Het plaa tsen van
een
of
meer
verp laats bare
inric htin gen die al dan niet voor bewo ning kunn
word en gebr uikt, zoal s kamp eerw agens en afge danken
te
voer tuige n.
Het acht erlat en van afge dank te voer tuige n, schr
oot
of om het even welk afva l.
Het aanb reng en van recla mepa nelen of om het even
welk e pub licit eit.
Het plaa tsen van bove ngro ndse en onde rgron dse leiding en.

6.

Elke acti vite it die de aard van de gron d of het
uitz icht van het terre in zou kunn en wijz igen
, inzond erhe id het verr ichte n van opgr avin gen, bori
ngen en gron dwer ken, de ontg innin gen van mate rialen, het aanv oeren van gron d en het aanle ggen van
opsp uitte rrein en.
Elke vorm van bode mver hardi ng of bode mver dich ting.

7.

Art. 3. De Vlaa mse mini ster bevo egd voor de monu
de land scha ppen is bela st met de uitv oeri ng van ment en en
dit beslui t.

Brus sel,

. f 3 -03- 1996

De mini ster- pres iden t van de Vlaa mse Rege ring,

I

.. (,- //\
V

\

Luc V~ DEN BRANDE.
De Vlaa mse mini ster van Open bare Werk en,
Verv oer en Ruim t lijke orde ning ,

De Vlaa mse mini ster van Cult uur, Gezi n en Welz ijn,

Luc MARTENS.

