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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, gewij zigd door de bij zondere 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, gewij zigd bij de besluiten van de
Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van 13 februari
1997 houdende vaststelling van de ontwerplij st 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 06 juni 1997;
Gelet op de ligging binnen dd.
BPA Dries;

29.03.1963

bij

KB goedgekeurd

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
Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van
van 3 maart 1976:

omwille van het algemeen belang gevormd door de

\

- historische waarde als in kern 17de-eeuwse herenwoning verbonden met de geschiedenis van de als monument beschermde
Kouterkapel. Herenwoning opgebouwd in 1662 door onderpastoor
Van der Burght en kort daarop bewoond door religieuzen die de
kapel onderhielden. In 1875 uitgebreid met een ruime neoclassicistische kloosterkapel.
- Artistieke waarde als in kern 17de-eeuwse barokke herenwoning waarvan de kelder en het barokke middenrisaliet nog bewaard zijn. De uitbreiding van de woning met een grote intact
bewaarde neoclassicistische kloosterkapel in 1875 betekende
een verrijking voor deze historische site.
Art. 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.
Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten, stads-

en dorpsgezichten is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, lijn i.", -03lqn;,
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De minister-president van de Vlaamse Regering,

Luc V

DEN BRANDE.

De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening ,

Eddy BALDEWIJNS.
De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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