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VLAAMSE REGERI:-:G

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 0 ;
van de
Vlaamse regering
Gelet
op
het besluit
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel bes lui t van 13 februari
1997 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 04 december
1997,

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

Wegens zlJn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
het molenaarshuis met stalvleugel en lage annex, gelegen te
Gistel (GisteI), Warandestraat 27;
bekend ten kadaster:
Gistel, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 947D(DEEL) .
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Wegens zlJn historische waarde :
- als dorpsgezicht :
MOLEN EN MOLENAARSHUIS MET OMGEVING , gelegen te
Gistel (Gistei), Warandestraat 27 ;
bekend ten kadaster:
Gistel , ie afdeling , sectie A, perceelnummer(s) 943A, 946C ,
947D , 949B .
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
· als deel uitmakend van het oud molensite aan de oostelij ke
rand van Gistel;
· als gaaf bewaard voorbeeld van 19de- eeuwse hoevebouw met typerend gevelparement , indeling en interieur .
· als oude molensite aan de oostelijke rand van Gistel, enerzijds gekenmerkt door een openheid gericht op windvang , ander zijds als een voorbeeld van een gaaf bewaarde 19de- eeuwse
hoeve - omgeving met o.m. omhaagd erf , permanent weiland , kleine
boomgaard en moestuin.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven :
als typevoorbeeld van gemengd bedrij f met een verwevenheid
van agrarische en industriële functie .

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 monumenten en stads - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994) .

Brussel ,

2 6 MAART 1998
Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn
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