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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 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 13 maart 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst 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 1 juni
1995;

BES L U I T

1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,
Artikel

De mechanische maalderij met inbegrip van het gebouwen van de
volledige
uitrusting inzonderheid:
het koppel
maalstenen
(kunststenen) met toebehoren, de haverpletter "Ganz & Comp.
Budapest", de aandrijving met elektro-motor, riem en gietij zeren raderwerk, de rheostaat, de houten galg, de platformbalans, het luiwerk, de houten werkbank met gietijzeren klem, de
oude elektro-motor
- de voormalige molenberg van de verdwenen houten windmolen
gelegen te Wachtebeke, Axelsvaardeken 27, bekend ten kadaster:
Wachtebeke, 2de Afdeling, Sectie B, 4de blad perceel 2440 h en
deel van 2440 1;

omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-

archeologische waarde
als representatief , goed bewaard en volledig uitgerust
voorbeeld van een mechanische maalderij omstreeks 1880 opge richt naast een voormalige windmolensite .
Art . 2 . - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

De beschikk i ngen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 1 7 november 1993 tot bepa l ing van de algemene
voorschriften inzake instandhoudi ng en onderhoud van de
monumenten en de stads - en dorpsgezichten.

Brussel ,

1 9 MMRT 1996

De Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welz i jn

