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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 de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten en landschappen, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 8 september 1977 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1 : - Als monument wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 1 van de wet van 7 augustus 1931, om reden
van zijn historische en wetenschappelijke waarde, de stenen windmolen
te Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille), bekend ten kadaster: Neerpelt
(Sint-Huibrechts-Lille), sectie B, perceelnummer 708 F, eigendom van
Brouwers Jozef, Albert (OSint.-H1.1ibrechts-Lille, 23 april 1940) wonende Molenstraat 5 te 3582 Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille).
Artikel 2 : - Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931, om reden
van zijn historische en wetenschappelijke waarde, de onmiddellijke omgeving van de stenen windmolen, gelegen op het grondgebied van de gemeente :~eerpelt (Sint-Huibrechts-Lille), zoals afgebakend op bijgaand
plan, bekend ten kadaster :
-Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille), sectie B, perceelnummers 708 F/2,
708 E/2, 708 Y, eigendom van Brouwers Jozef, Albert (OSint-HuibrechtsLilIe, 23 april 1940) wonende Molenstraat 5 te 3582 Neerpelt (SintHuibrechts-Lille) .
- Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille), sectie B, perceelnummer 600 B, eigendom van Spaas Jozef, Antoon, Hendrik, Theodoor (OSint-HuibrechtsLilIe, 4 september 1897) wonende Dorpstraat 36, te 3582 Neerpelt
(Sint-Huibrechts-Lille) .
-Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille), sectie B, perceelnummer 717 B, eigendom van Weltens-Vandervelden Peter, Jan, August (OBochelt, 26 februari 1922), wonende Windmolenstraat 6, te 3582 Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille) .
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Artikel 3 : - Wat de rangschikking als landschap betreft, worden voor
de behartiging van het nationaal belang, de volgende beperkingen aan
de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931, is het
verboden :
1. Nieuwe constructies op te richten;
2. De bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie
of het uitzicht ervan te wijzigen;
3. De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal
te snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien ;
4. Re'c lamepanelen, of gelijk welke publici tei t aan te brengen ;
5. Lucht- of grondgeleidingen te plaatsen
6. Vijvers of grachten te dempen;
7. De wegenis te verharden;
8. De natuurlijke configuraties van het terrein te w~Jzigen door allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen.
Artikel 4 : - Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 1980.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Nederlandse Gemeenschap,

