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, gewijzigd bij 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, § 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 de 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 31 mei 1995 houdende de 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 7 december 1995 ;
Gelet op het advies van de Afdeling Ruimtelijke Ordening
provinciale Directie Limburg van 29 augustus 1995 ;
Gelet op het advies van het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Wellen van 26 oktober 1995 ;
Gelet op het advies van het Provinciebestuur van Limburg
van 16 oktober 1995,

BES L U I T :
Artikel 1.- Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij het decreet van 22
februari 1995 :

als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van
3 maart 1976, om reden van het algemeen belang gevormd door de
industrieel - archeologische waarde als uniek voorbeeld van een
stroopstokerij met uitgesproken ambachtelijk karakter daterend
van 1843, als materiële getuigenis van een homogene en gaaf
bewaarde produktieketen, als getuige van een belangrijke,
Haspengouwse bedrijfstak :
de stroopstokerij BLEUS, inclusief de gebouwen, alsook de
stookinstallaties, persen, gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen, onroerend door aard enjof bestemming, gelegen te
Wellen (Vrolingen), Steenweg op Vrolingen 45 ;
Gekend ten kadaster :
Wellen, lste afdeling, sectie B, perceelnummer 699R(deel) .

Artikel 2.- Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads - en dorpsgezichten (B.S. 10.03.1994).

Brussel,

~

9' -07- 1996
De Vlaamse minister van Cultuur,
Gezin en Welzijn,

