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KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR·

BOUDEWUN(
KONING DER BELGEN 1

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

Gelet op de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten
en landschappen, gewij zigd bij decreet van 13 juli 1972;
Gelet op de bepalingen van het artikel 16 van het decreet van 3
maart 1976, tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichter
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen, gegeven op 24 juli 1975;
Op de voordracht van Onze ]-linister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BES:LUI'PEN WIJ :

Artikel 1. - Als monument wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 1 der wet van 7 augustus 1931, het kasteel
Sint-Antoon (Moeland) ,.teSint-Niklaas, bekend ten kadaster :
- Sint-Niklaas, 4e afdeling, artikel 9107, sectie D, deel van perceelnummer 1294 H, eigendom van de V.Z.W. Liefdedochters van de Verrezen Zaligmaker, Hospitaalstraat 19, te Sint-Niklaas.
Artikel 2. - Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, de omgeving
van het kasteel Sint.,.Antoon (Moeland), te Sint-Niklaas, zoals aangeduid op het plan in bijlage, bekend ten kadaster :
- Sint-Niklaas, 4e afdeling, artikel 16576, sectie D, de perceelnurnmel
1291 Yen 1294 K, eigendom van:
1. V.Z.W. Algemene Kliniek Maria Middelares, Hospitaalstraat 17, te
Sint-Niklaas;
2. V.Z.W.Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker, Hospitaalstraat 19,
te Sin.t-Niklaas;
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- Sint-Niklaas, 4e afdeling , artikel 9107, sectie D, de perceelnummers 1279 N, 1279 S, 12 82 Y, 1282 Z en deel van 1294 H, eigendom
van de V.Z.W. Liefdedochters v an de Verrezen Zaligma ker, Hospitaalstraat 19, te Sint-Niklaas;
- Sint-Niklaas, 4e afdeling, artikel 790, sectie D, de perceelnummers
1281 U en 1282 M, eigendom van de stad Sint-Niklaas;
- Sint-Niklaas, 4e afdeling, artikel 789, sectie D, perceelnummer
1316 F, eigendom van de Kommissie van Openb a r e Onde rstand, De Meester·
straat 3, te Sint-Niklaas;
Artikel 3. - Wat betreft de rangschikking als landschap, worden voor
de behartiging van het n a tionaal belang , de volgend e beperkingen aan
de rechten van de eigenaars gesteld :
behoudens toelating verle e nd, overeenkomstig de bepalingen van het
artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, is het v erb o den
1) Nieuwe constructies op te richten;
2) De bestaande gebouwen te slopen, te v e rbouwen en de ordonnantie
of het uitzicht ervan te wij z igen; _
In afwijking v a n hog e rvermelde verbodsbepalingen, en uitsluitend
wat betreft de gebouwen gelegen op het perce el artikel 789, sectie
D, nummer 1316 F, is het advies van de Rijksdienst voor Monumenten·
en Landschapszorg slechts vereist bij volumeverandering van de gebouwen, of bij wijziging van de straatgevels.
3) De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal
te snoeien en het struikgewas te kappen of uit t e roeien;
4) Reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
5) Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
6 ) Vijvers of grachten te dempen;
7) De wegenis te verharden;
8) De natuurlijke configuraties van het t e rre in te w~Jzigen door
allerhande werken en allerhande mogelijke activite iten of ingrepen.
Artikel 4 - Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 oktober 1976 .

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aa ng e legenheden,
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