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KONINKRIJK BElGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN j
KONING DER BELGEN

i

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, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972;
Gelet· op het koninklijk besluit van 9 juli 1976, houdende de
rangschikking als monument van het Hof van Riemen met toegangspoort en
brug, te Heist-op-den-Berg, en als landschap van de omgeving;
Gelet op het voorstel van de gemeente Heist-op-den-Berg,
houdende de uitbreiding van hogervermelde rangschikking tot een aantal
aangrenzende p e r c e l e n ; ·
.
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 17 februari 1977;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse

Aangelegenhede~,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1.- Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van
7 augustus 1931, wordt de rangschikking als landschap van de omgeving
van het Hof van Riemen, te Heist-op-deri-Berg, om reden van de esthetische
waarde uitgebreid tot de percelen,bekendten kadaster : Heist-op-denBerg, sectie K,-deel van het artikel 6770, de nummers 556, 557/2 en 560,
eigendom van :
1) VAN DER GHINST Guy, Francis, René (0 Elsene, 19 maart 1934),
wonende Baron de Castrostraat 35/33, te 1040 Etterbeek.
2) VAN DER GHINST Yves, Claude, Bruno (0 Ukkel, 8 maart 1937) ,
wonende Victor Hugostraat l , t e 1030 Schaarbeek.
-deel van het artikel 7705, het nummer 557 a, eigendom van
1) VONCKX Julia, Augusta (0 Putte, 22· februari 1913', echtgenote
COREMANSA1phonsus, Cyri11us (0 Keerbergen, 9 maart 1914) wonende
Mechelsebaan 52, te 2850 Keerbergen;
2) VERHAEGEN Leonia, Pau1ina (0 Heist-op-deri-llerg, 5 januari 1892),
weduwe VONCKX Alfons, wonende Mechelsebaan 52, te 2850 Keerbergen
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- deel van het artikel 4793, het nummer 559 Y2, eigendom van:
1) CERNEELS Gaspard, Melchior, Balthazar (OHeist-op-den-Berg,
14 december 1900), wonende Lostraat 26, te 3100 Heist-op-den-Berg;
2) CERNEELS Josephina (OHeist-op-den-Berg, 21 maart 1895), wonende
Lostraat 26, te 3100 Heist-op-den - Berg.
- artikel 8571, het nummer 556/2, eigendom van COREMANS - VONCKX
Alphonsus, wonende Mechelsebaar 52, te 2850, te Keerbergen.
Artikel 2.- Voor de behartiging van het nationaal belang, worden de
volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld; behouden:
toelating, verleend overeenkomst i g de bepalingen van het artike l 6 der
wet van 7 augustus 1931, is het verboden :
1) Een gebouw of een constructie op te richten of een inrichting te
plaatsen, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoev(
van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook
al kan zij uit elkaar worden genomen;
2) De bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnanti e of
het uitz i cht ervan te wijzigen ;
3) De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal
te snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien;
4) Reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
5) Lucht - en grondgeleidingen te plaatsen, behoudens schriftelijke
toelating vanwege de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg
en na advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen;
6) Vijvers of grachten te dempen;
7) De natuurl i jke configurati es van het terrein te wlJzigen door aller
hande werken en allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen;
Artikel 3.- Voor de percelen, nummers 559 Y2, 556/2 en 557/a, gelden
de onder artikel 2 vermelde verbodsbepalingen slechts voor een strook
van 20 meter gemeten vanaf de as van de weg.
Artikel 4.- De hoger vermelde verbodsbepalingen in acht genomen,
bestaat er evenwel geen bezwaar wat de aanleg en uitrusting betreft
van de Orshagenstraat en de Gemeentestraat, mits voorafgaande
goedkeuring door de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg.
Artikel 5.-0nze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit .
Gegeven te

Br usse l , 27 me i 1 977.
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VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

