
BESCHIKKING gewezen en uitgesproken in het gercchtsgebou'w'. te Antwerpen, o: 
vijfentwintig oktober negentienhonderd vierennegentig, 

in openbare zitting van KORT GEDING van de rechtbank van eerste aan!e 

van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, alwaar zetelden 

Dhr. Voorzitter der Rechtbank 
.-1 .t. J 'f. 

=1ubsütl2ui-proi:w, u r dei~'001ngs;: 
Dhr. griffier. 

In zake: A.R. K. 5 5 • 3 4 8 

het VLAAMSE GEWEST, 
vertegenwoordigd door de Minister-President, van de 
Vlaamse Regering, met kantoren te 1040 Brussel, Marte
laarspelin nr19, voor wie opdtreedt als administraties 
het Ministerie van de Vlaamse Geoeenschap, Administrati, 
voor Ruimtelijke•ordening en Leefcilieu, alsmede het 
Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciediens · 
Antwerpen, Copernicuslaan nr 1/6, 

eisende partij, 
- vertegen~oordigd door Meester , advokaat 
loco Meester advokaat te 
er kantoor houdende aan 

tegen 

1 • -
'. ' en 2.- zijn echtgensote 

beiden wonende en gehuisvest te 

verwerende partijen, 
beiden in persoon verschijnend én bijgestaan door 
Meester . advokaat te 
houdende aan 

0 
0 0 

, er kantoc 



... ' . ,.,, 
Gezien de s t ukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij 
voorkomen op de i nventaris ervan, ondenneer de inleidende dagvaar
ding dd 0 21 oktober 1994 . 

DE VOORZITTER VERLEENT DE VOLGENDE BESCHIKKI NG 

partijen in hun Gehoord 
midde len en besluiten. ontwikkeld in de 

loco Meester Meester 
advokaat van de 
en door Meest er 
advokaat van de 

ei sende oartij en, 

verwerende partij , 

voor 

Gehoord 
sub__stituut- prokureur 
treffeAde de belangen 

i n 

Nederlandse taa l door 

verschenen noch iemand 

mondeling advies be-

Gele t op de artikelen 2, 30, 34 , --- 36, 37 en 41 der Wet van 
15 juni 19351 
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RECHTOOENDE OP DE HOOFDEIS EN TEGENEIS VAN DE VERWERENDE PARTIJ 

Overwegende dat uit de debatten is geblek en dat de hier
na bepaalde maatregelen passend voorkomen. 

OM DEZE REDENEN, 

Wij , , Voorzitter de r Rechtbank van eerste 
aanleg , zitting houdende te Ant werpe n, zetelend in KORT 
GEDI NG, bijgest aan d oor , Gri ff i er, uitspraak 
doende op tegenspraak. 

Verklaren de vordering ontvankelijk en reeds alsvolgt 
g e g r o nd. 

\ 



A.R.K. 55.348. 

Bevelen aan de verwerende partijen alle daken van het 
gebouw te 
te dichten ~et UNIDEKPLATEN, binnen de acht dagen vanaf 
de betekening van huidige . beschikking . 

Stellen de z aak voor behandeling van de overige punten 
van de vordering in voortzetting op Onze terechtzitting 
van 08 nove~ber 1994 te 09u30'. 

Houden de beslissing over de verwijzing in dekosten aan . 

De doorhali~g van r regels en ;- woord(en) goedgekeurd . 




