VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT
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 bij 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 besluit van 10 november
1995 houdende 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 10 oktober
1996,

BES L U I T
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Mosdijk 3, gelegen te Lier: bekend ten kadaster:

Lier, 1e afdeling, sectie G, perceelnummer 365A ;
Wegens z i jn historische waarde:
- als monument:
Mosdijk 4, gelegen te Lier: bekend ten kadaster:
Lier, 1e afdeling, sectie G, perceelnummer 364D .
Wegens zijn historische en wetenschappe l ijke waarde :
- a l s monument:
Mosdijk 5, gelegen te Li er
bekend ten kadaster :
Lier, 1e afdeling, sectie G, perceelnummer(s) 363B .
Art . 2.
Voor de huizen Mosdijk nrs. 3 en 4 te Lier wordt
de histor i sche , meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt als volgt omschreven:

als één pand met 17de-eeuwse kern, dat in een l ater fase opgedeeld werd en waarvan bij nr . 3 de 17de-eeuwse bak- en zandst e engevel bewaard bleef en waar i n bij nr. 4 een laat - 18de eeuwse indeling, met trapha l , muurschilderingen, stucplafonds
en schouwen bewaard bleef.
Voor het hu i s Mosdijk nr . 5 te Lier wordt de historische waar de als volgt omschreven :
als voormalig Maegdenhuys , door schenking van een bestaand
pand hier gesticht en gevestigd sedert 1583 ;
en wordt de wetenschappelijk , meer bepaald bouwhistorisch-wet enschappelijke waarde als volgt omschreven:
als vrij volledig bewaarde houtstructuur , bestaande uit moeren kinderbalken, muurstijlen, korbe l en en dakgebinte van een
15de - eeuws breedhuis van twee bouwlagen onder steil zadeldak
met een 16de - eeuwse uitbreiding.
Met het oog op de bescherming zijn van t oepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vl aamse regering
van 17 november 1993 tot bepal i ng van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten e n stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).
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