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REGERI:-:G

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,

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, §l, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gèlet op het ministerieel besluit van 29 september 1999 houdende vaststelling van de ontwerp lij st van voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 02 maart 2000,

BESLUIT:

Artikel 1. - Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;
Wegens zijn historische, i.C. cultuur-historische, waarde:
- als dorpsgezicht:
Tuin en binnenkoer van de voormalige brouwerij Vanden Bussche, gelegen te
Ardooie (Ardooie), Marktplein 11, 9;
bekend ten kadaster:
Ardooie, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 713K(DEEL), 713M(DEEL),
714H3(DEEL), 715E2.

./..

2.

De historische, i.c. de cultuur-historische, waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde structuurbepalende elementen, ontegensprekelijk verbonden met het brouwerijcomplex. Beiden, zowel de tuin als de binnendkoer, zijn open ruimten, welke intrinsiek
deel uitmaken van het familiale bedrijf, - waar wonen en werken nauw met elkaar verweven waren -; de tuin was er voor de ontspanning; de binnenkoer was de plaats waar de
goederen konden gelost en geladen worden .

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

Brussel,

13

juni 2000

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,
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