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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
ICHTEGEM : Tcrenspits van de Sint-Michielskerk.
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN
Gelet cp de wet van 7 augustus 1931 cp het behcud van
mcnumenten en landschappen;
Gelet cp het decreet van 3 maart 1976 tct bescherming
van mcnumenten,
stads- en dcrpsgezichten,
gewijzigd bij
decreet van 22 februari 1995;
Gelet cp de bijz.ondere wet van 8 augustus 1980 tct
hervcrming 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 bevcegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
Gelet cp het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktcber 1992 tct 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 cktcber 1993;
Gelet cp het ministerieel besluit van 8 mei 1995 houdende vaststelling van de ontwerplijst van vccr bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Kcninklijke Ccmmissie vccr
Mcnumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 7 maart
1996;
BESLUIT :
Artikel 1.
- wcrdt beschermd als monument cvereenkcmstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij
decreet van 22 februari 1995,
- het bcvenste torengedeelte en de tcrenspits van de sintMichielskerkte Ichtegem;
bekend ten kadaster : Ichtegem Ie afdeling, B/2, perceelnummer
5l3b (deel);
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omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
in casu de architectuur-historische waarde, als zijnde een
geslaagde wederopbouw, die qua volume, bouwmateriaal en versiering een harmonisch geheel vormt met de authentieke romaanse delen van de kerk.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
de beschikkingen van het bes lui t van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stadsen dorpsgezichten.

Brussel,
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Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

uc MARTENS.

