KONINKRIJK BELGIE

.MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR
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KONING DER BELGEN,
Aan allen die nu ziJn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherm:i.ng van monumenter
en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het ministerieel beslu:i.t van 6 jul:i. 1977 tot vaststell:i.ng
van het ontwerp van lijst van voor bescherm:i.ng vatbare monumenten en
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Kon:i.nklijke Comm:i.ss:i.e voor Monumenten
en Landschappen van 9 maart 1978;
Op de voordracht van Onze M:i.n:i.ster van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WJ;J BESLO.TEN EN BESLUITEN WJ:J :
Artikel 1.- Wordt beschermd als monument oveieenkomst:i.g debe)?al:i.ngen
van het decreet van 3 maart 1976, om ;mèn van deindustr:i.eel-archeologische waarde, de houten windmolen op het Heiken,teAartselaar, bekend ten kadaster: - Aartselaar, secit:i.eC, perceelnummer 238 )1' (deel),
eigendom van de gemeente Aartselaar;
Artikel 2. - Wordt beschermd als dor)?sgezicht overeenkomsUg de bepal:i.ng·
en van het decreet van 3 maart 1976, om reden van deindustr:i.eel. archeolog:i.sche waarde, de onmiddell:i.jke omgev':i.ng van de houten w:i.ndmolen cp het He:i.ken, te Aartselaar, zoals afgebakend op b:i.jgaand plan,
bekend ten kadaster: - Aartselaar, secit:i.e C, perceelnummer 238 )1' (deel),
eigendom van de gemeente Aartselaar;
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Artikel 3.- Onverminderd de bepqlingen yqn het Koninklijk Besluit yqn
6 december 1976 tot bepqling yqn de qlgemene YOorSchri~ten inz~ke instqndhouding en onderhoud van monumenten en stqds- en dOr)?ll<;J"ez;L.ch.ten,
worden voor de behartiging van het Çl,lgemeen belqng de volgende beperkingen aan de rechten yqn de e;i:,<;renqqrs gesteld :. behoudens geldig
verleende mqchtiging, overeenkomstig de bepalingen y~n het
artikel 5 Vqn het decreet van 3 mqq;tct 1976: is het ye;J;'boden:.
1. op de hogeryermelde percelen de we;t;ken uit te voeren ye:r:meld in
artikel 44 van de wet yqn 29 mqq;J;'t 1962, houdende o:r:ganisatie yqn
de ruirrtelijke ordening en de stedebouw;
2. de ordonnantie en het uitzicht yqn de )?e;J;'celen en van de zich erO)?
bevindende onroerende goederen te wijzi<;ren;
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
heden is belast met de uitvoering yqn dit besluit.

Gegeven te

V la~se

Äan<;relegen-

Brussel, 16 juni 1978.

VAN KONINGSWEGE
De Minister Vqn Nederlandse Cultuur en Vlqqmse Äqn<;rele<;renheden,

