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KONINKRIJK BELGIE
MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING
EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN

?

KONING DER BELGEN

J

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monl
menten en landschappen, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 15 april 1976;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1. Als landschap worden gerangschikt, overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, een aantal
percelen ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouwkerk (wallenjgrachtencomplE
te Brugge (Assebroek) zoals aangeduid op het plan in bijlage, bekend
ten kadaster: - Brugge (Assebroek), deel van het artikel 2801,
sectie B, perceelnummer 216 B, eigendom van De Schepper Joseph, wonenc
Koninklijke Baan 18, te De Panne.
- Brugge (Assebroek), deel van het a~tikel 2807, sectie B, perceelnummer 177 H, eigendom van de stad Brugge.
- Brugge(Assebroek), deel van het artikel 2804, sectie B, de perceelnummers 212 C, 214 F, 215 E, 210 A, eigendom van Van Hecke-De Schepper
Roger, Basilieklaan 67, te 1080 Brussel.
.
- Brugge(Assebroek), deel van het artikel 2832, sectie B, perceelnummE
176 L, eigendom van het Vennootschap Eigen Heerd Goud Weerd, Gemeentehuis, 8320 Brugge.

- Brugge (Assebroek), deel van het ar tikel 2812, sectie B, de pe rc ee lnummers 243 C en 243 D, eigendom van Soetaert-Logghe Remi gius , wonende
Vlami ngstraat 1 9, te Brugge.
- Brugge (Assebroek), dee l van het artikel 2808, sectie B, de perceelnummers 17 5B , 1 75 H, 17 6 B, 177 D, 178, 177 F, 1 77 G, 159 D, 17 6 H,
1 57 B, 1 58 A, 17 6 I en 17 6 K, eigendom van de peneranda de Franc himont
Maria , wonende Lauwerstraat 37 , te Brugge.
Artikel 2. - Wat betreft de rangschikking als l andschap, worden voor
de behartiging van het ' nati0 naal belang, de vo l gende beperkingen aan
de rechten van de eigenaars geste l d : behoudens toelating ve rl ee nd,
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augus tus
1 931, is het verboden :,
1) Nieuwe constructies op te richten;
2) De bestaande gebouwe n te slopen, te verbouwen en de o rdonnant ie of
het Uit z icht ervan te wij z ige n;
3) De beplant ingen te wij z i gen , de bestaande bomen meer dan normaal te
snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien;
4) Rec l ame - pane l en , of gelijk we l ke publiciteit aan te brengen;
5) Lucht- en grondge l e i dingen te plaatsen;
6) Vijvers of grachten te dempe n;
7) De wegenis te verharden;
8) De natuurlijke configuraties van het terrein te w1]z ig en door allerhande werken en allerhande moge lij ke activiteiten of ingrepen .
Artikel 3 . Onze Minis ter van Nede rland se Cultuur en Vl aamse Aangel egenheden i s belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 13 september 1976.

VAN KON I NGSWEGE
De Minister van nederlandse Cultuur en Vla amse Aangelegenheden,
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