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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°;

Gelet
op het besluit van de Vlaamse regering
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 28
september 1998;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke ,Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 04 maart 1999,
BES L U I T :

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewij zigd bij decreet van 22
februari 1995;

Artikel 1.

Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
bergmolen met inbegrip van alle gaande werk, extern aandrijfwiel voor riemaandrijving en molenbelt, gelegen te
Knokke-Heist (Ramskapelle), Ramskapellestraat 66;
bekend ten kadaster:
Knokke-Heist, ge afdeling, sectie B, perceelnummer(s)
53P(DEEL) .
De industrieel-archeologische waarde van het monument wordt
als volgt omschreven :
als goed voorbeeld van een in oorsprong stenen berg- of beltmolen gebouwd in 1897, met hergebruik van bepaalde oudere
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2.

17/18de eeuwse molenonderdelen afkomstig van een oudere houten
windmolen en waarvan vanaf ca. 1934 het maalwerk via een ex tern riemwiel door een motor werd aangedreven.

Wegens zlJn industrieel - archeologische waarde:
- als dorp sgezicht :
de onmiddell i jke omgeving van de bergmolen , gelegen te
Knokke - Heist (Ramskape l le), Ramskapellestraat 66;
bekend ten kadaster :
Knokke - Heist, ge afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 53N ,
53P.
De industrieel - a rcheologi s che waarde van het dorpsgezich t
wordt als volgt omschreven :
als oude molensite met molenbelt en nog gedeeltelijk bewaarde
open ruimte.

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 i nstandhouding en onderhoud van monumenten en stads - en
dorpsgezichten (Be l gisch Staatsblad 10 maart 1994) .

Brussel,

10 JUNI 1999

Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

