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VLAAMSE REGERING

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 beschervan monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;

m~ng

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 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;.
Gelet op het ministerieel besluit van 17.01. 2000
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 08.06.2000,

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

bepalingen van

Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht·:
DE DORPSKERN VAN PELLENBERG, gelegen te
Lubbeek (Pellenberg), Ganzendries(PEL) ; Kerkplein (PEL) ;
Lostraat(PEL) ;
bekend ten kadaster:
Lubbeek, 3e afdeling, sectie B, perceelnummers 172P, 173G,
195C2, 195H2, 195K2, 196K, 196R, 1965, 196T(DEEL), 196W;
Lubbeek, 3e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 30T,
30V(DEEL), 34E, 34F, 34G, 40D, 40E, 40K, 40L, 40M, 40N, 41C,
41D, 41E, 41F, 42D, 43D, 44A, 44D.

Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omsch reven:
de kasseibestrating, de holle toegangsweg met haar dwars ingeplante bebouwing, de kerksteeg, relicten van basisbebouwing en
de oude dorpsschool (1911) vormen belangrijke identiteits- en
structuurbepalende elementen van deze kleine landelijke kern
die bovendien door hun beeldbepalend karakter een essentiële
bijdrage leveren tot de intrinsieke waarde van de Sint - Pie terskerk.

Met het oog op de bescherming zlJn 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, 8 december 2000

VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENAREN ZAKEN EN St ORT,
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