KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWUN 1
KONING DER BELGEN )

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

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 1977 tot vaststellin(
van het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stadsen dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 13 april 1978;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en: Vlaamse
Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1.- Worden beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, Om reden van de artistieke waarde, ' afsluiting
en smeedijzeren lantaarns van de Kruidtuin, geilegen langs de Leopoldstraat,
te Antwerpen, bekend ten kadaster: Antwerpen, 3e afdeling, Bectie ·c,
perceelnummer 980 B (deel), eigendom Van de Stad Antwerpen .
Artikel 2.- Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 6
december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten én stads- en dorpsgezich.ten, worden voor
de behartigLng van het algemeen belang de volgende beperkingen aan de
rechten van de eigenaars gesteld: behoudens geldig. verleende machtiging
overeenkomstig de bepalingen van het a;J;'tikel 5 van het decreet van 3 maart
1976, is het verboden : .
1. op de hogervermelde percelen de werken uit te voeren veimeldin artikel
44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw;
2. de ordonnantie en het uitzicht van de 'percelen' en Van de· z.ich erop
bevindende on;J;'oerende goederen te wijzigen;

Artikel 3.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit .
Gegeven te

Brussel, 12 juni 1978.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

