MINISTERIEEL BESLUIT HOUD ENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZ
ICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGR OTIN
G EN RUIMTELIJKE
ORDE NING ,

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monum
enten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999,
7
december 2001 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepali
ng
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijz
igd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 riovember 2003 houdende ontwe
rp
van lij st van voor bescherming vatbare monumenten, stadsen
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumente
n en
Landschappen van 01 juli 2004,

BESLUIT :

Artik el!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decree
t van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd
bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998,
18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003:
Wegens de arlistieke en historische waarde:
- als monument:
De woning van der Schueren en tuin, gelegen te
Kraainem (Kraainem), Middenlaan 8;
bekend ten kadaster:
Kraainem, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer 75V4.

A..rt. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt
door het gezamenlijk
v.oorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Ilistor ische en artisti eke waard e: als een van de hoogtepunten uit het
architecturale oeuvre
van Jacques Dupuis en als belangrijk voorbeeld van jonge bouwkunst
en met name van residentië le architectuur uit de periode 1945-1970 in Vlaanderen.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 novem
ber 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud
van monumenten en
stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Bruss el,

19 MEI 2005
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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---,

Dirk VAN MECHELEN
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