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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 Koninklijk Besluit van 5 maart 1958 houdende bescherming als monument van de voorgevels van .de huizen gelegen Mutsaertstraat
30 en 32 ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 8 maart 1979 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1 - Wordt beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9 van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de architectuurhistorische waarde :
- het huis, Mutsaertstraat 30, te Antwerpen, eigendom van De Ridder paul
en De Jonghe Jolande, Klapdorp 50, 2000 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 en stads- en dorpsgezichten, worden
voor de behartiging van het algemeen belang de volgende beperkingen aan de
rechten van de eigenaars gesteld : behoudend geldig verleende machtiging,
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van het decreet van 3 maart
1976, is het verboden :
1. de werken uit te voeren vermeld in artikel 44 van de wet van 29 maart
1962 houdende de 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.
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Artikel 3 - Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap is belast met
de uitvoering van dit besluit.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Nederlandse Gemeenschap.

