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KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
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 8 mei 1978 tot~ststelling
van het ontwerp van lijst van voor beächEirming vatbaré monumenten
en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 14 december 1978;
Op de voordracht van Onze Hi.nister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BE:;JLUITEN WIJ
Artikel 1.- Wordt beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische en weten-schappelijke waarde, - de middeleeuwse sluistoren, evenals de kaaimuren,
te Zemst(Weerde), bekend ten kadaster: - Zemst (weerde), sectie C,
perceelnummer 114, eigendom van heit l1inisterie van Openbare Werken,
Wetstraat 155 (Residence Palace), 1040 Brussel.
Artikel 2.- Wordt beSchermd als dorpsgezicht overeenkomstig de bepalinge
van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische ·en weten-'
schappeli'j ke waarde.
2° Dorpsgezicht:
- de middeleeuwse slui.storen evenals de ·kaaimuren, me·t hun omgeving,
zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster: - Z'emst (Weerde) ,
sectie C, de perceelnummers 114, 115 C/2, 115 E, 115 B.
Artikel 3.- Onverminderd de bepalingen Van heit koninklijk besluit
v~n 6'december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake
instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezicl1En,
worden voor de behartiging van het algemeen belang de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens geldig
verleende machtigiJ:lg, overeenkomsti.g de be)?alingen van het artikelS
van het decreet Van 3 maart 1976,is het verboden :
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1. op de hogervermelde percelen de ~lerken uitte voeren vermeld in artike:
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 van de zich erop bevindende onroerende goederen te wijzigen.
Artikel 4. - Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vl aamse 'Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 maart J 979

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

