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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 29 december 1978 tot vaststelling van het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en
stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke. Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 19 april 1979;
,

Gelet op de voordracht van onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap;
HEBBEN WU BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1',: Wordt beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976, om reden van historische en archeologisch
waarde :
- Tumulus aan de Beukenberg, te Tongeren (Koninksem), bekend ten kadaster
- Tongeren, sectie D, perceelnuminer 48, eigendom van de stad Tongeren.
- Tumulus aan de "Romeinse Kalsijde" , te Tongeren (Koilinksem), bekend
ten kadaster : - Tongeren, sectie A, perceelnummer 62, eigendom van .de
stad Tongeren.
'
- Tumulus aan het "Binnenveld:ie", te Tongeren'(Koninksem), bekend ten
kadaster : - Tongeren, sectie B, perceelnummer 90, eigendom van de stad
Tongeren.
Artikel 2 ~ Wordt beschermd als dorpsgezicht overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 maart 1976 om reden van historische en archeologische
waarde :
- tumulus aan de Beukenberg, tumulus aan de "Romeinse Kalsijde" en tumulus
aan het "Binnenveldje" te Tongeren (Koninksem), zoals afgebakend op
bi;igaand plan.
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Artikel 3 : Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 6
december 1976 tot bepaling van de i:".al.gemene voorsch:r'if.ten inzake instandhouding en onderhoud van· monumenten en stads- en dorpsgezichten, worden
voor de behartiging van het algemeen belang de vol.gende beperkingen aan
de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens geldig verleende machtigiJ;lg, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van het decreet van
3 maart 1976, is het verboden:
1. op de hogervermelde percelen de werken uit te voeren vermeld in artik
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 zich erop
bevindende onroerende goederen te wijzigen.
Artikel 4 : Onze Minister van de Nederlandse Gemeens.chap is belast met
de uitvoering van dit besluit.
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VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Nederlandse Gemeenschap,

