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Ministerieel besluit houdende termUnverlenging van een ontwerp van lUst van
de als monument te beschermen woning Crabeels met stadstuin in Leuven
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 monumenten en 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, 21 november 2003, 30 april 2004. 10 maart 2006. 27 maart 2009 en 11 mei
2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Regering. gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2013 houdende vaststelling van een ontwerp van lijst
van als monument te beschermen woning Crabeels met stadstuin te Leuven:
Overwegende de noodzaak aan bijkomend onderzoek en analyse van de bezwaarschriften.

BESLUIT:

Enig Artikel. Ter uitvoering van artikel 5 § 7 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en 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. 21 november 2003. 30 april
2004, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012. wordt de termijn waarop de uitwerkselen van de
bescherming van toepassing zijn, verlengd met een termijn van zes maanden.
Het betreft wegens de historische waarde als monument:
Woning Crabeels met stadstuin. gelegen in
Leuven. Bondgenotenlaan 99
bekend ten kadaster:
Leuven. 2de afdeling. sectie B, perceelnummer 163X.
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De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

