.,. J'

~ \.,0~

.,. .,.-,.-

l)

cJ,WW<N\ \,VV'-"'\

J'

'

I

'./

I

KONINKRIJK BELGIE

• ,0'"

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna wezen. zullen, Onze Groèl.

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten- en stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 oktober 1979 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 13 maart 1980 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de VI a:amse· Gémeen.schapi·

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1 : - Worden beschermd als monument overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van hun historische
of volkskundige waarde :
1.

"Het Vinkenhof" (oude. gedeelten van het kasteel, en stallingen palend aan de Wijnegemsteenweg),. gelegen Wijnegemsteenweg 75, bekend
ten kadaster : Schilde (' s Gravenwezel), sectie C, perceelnummer
57 E, eigendom van:
1 0 Van Roosendael Georgina (Weduwe van Cornet d' Elzius. de Peissant)
Wijnegemsteenweg. 75 - 2232 Schilde.
2 0 Gravin Cornet d'Elzius de Peissant Marie Chantal
Wijnegemsteenweg 75 - 2232 Schilde.
3 0 Graaf Cornet d'Elzius de Peissant Amaury
Wijnegemsteenweg 75 - 2232 Schilde.

. / ..

- 2 -

2. de "Schranshoeve" (woonhuis en stalling), gelegen Moerstraat 26, bekend ten kadaster: Schilde ('s Gravenwezel), Sectie A,·perceelnurnmer 334 B, eigendom van :
V.Z.W. Vereniging der Zusters van het H. Hart van Maria
Oudaan 72 - 2232 Schilde.
3. Dubbelhuis "Ter Brakken", gelegen Sint-Jobsteenweg 17 - 19, bekend
ten kadaster: Schilde ('s Gravenwezel), sectie A, perceelnummer
267 A en 266 A, eigendom van :
Barones Minette d'Oulhaye Jeanne (Weduwe van Gilles de Pelichy
Josephus
Sint-Jobsteenweg 64 - 2232 Schilde.
4. Kapel gelegen Sint-Jobsteenweg 19 A, bekend ten kadaster: Schilde
('s Gravenwezel), sectie A, perceelnummer. 265 B, eigendom van:
Barones Minette d'Oulhaye Jeanne (Weduwe van Gillès de Pelichy
Josephus.
Sint-Jobstraat 64 - 2232 Schilde.
5. de Hoeve met het bakhuis gelegen Wijnegemsteenweg 154, bekend ten
kadaster: Schilde ('s Gravenwezel), Sectie B, perceelnummer 574,
eigendom. van Gillès - De Pélichy - Von Steiger Philippe.
Schepenij 34 - 1180 Brussel (Ukkel).
6. de "Duyvendaelhoeven : gelegen Molenbaan.14, bekend ten kadaster
Schilde ('s Gravenwezel), Sectie B, perceelnummer 169 D, eigendom
van :
Barones Minette d'Oulhaye Jeanne (Weduwe van Gillès de Pelichy
Josephus
Sint-Jobsteenweg 64 - 2232 Schilde.
7. de "Molenhoeve" (oude delen) gelegen Molenbaan 34, bekend ten kadaster: Schilde ('s Gravenwezel), Sectie B, perceelnummer 266 E, eigendom van :
Lasters - Vandenbogaerde Jules, François
Mechelsesteenweg 109 - 2000 Antwerpen.
8. de "Kattenberghoeve" gelegen Sint-Jobsteenweg 34 - 36, bekend ten
kadaster: Schilde ('s Gravenwezel), sectie B, perceelnummers 277 A
en 275, eigendom van :
Marien- De Puydt Jules Georges
Sint-Jobstèenweg 36 - 2232 Schilde.
9. het Kasteel van 's Gravenwezel, gelegen Sint-Jobs.teenweg 64, bekend
ten kadaster : Schilde (' s Gravenwezel), sectie B, perceelnummers 176,
178 B, 180 G en 178 D, eigendom van:
Baronnes Minette d'Oulhaye Jeanne (Weduwe van Gillès de Pelichy
Josephus)
Sint~Jobsteenweg 64 - 2232 Schilde.
Artikel 2 : - Worden beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 om reden van hun historische of
volkskundige waarde :
1. de hoeve gelegen Wijnegems.teenweg 154, met haar onmiddellijke omgeving, zoals af.gebakend op bij gaand plan 1/4.
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2. het Hof ter Linden, Wijnegems.teenweg 59,. met omgeving, zoals afgebakend op bijgaand plan 1/4.
.
3. het Vinkenhof , Wijnegemsteenweg 75, met onmiddellijke omgeving, zoaü
afgebakend op bijgaand plan 2/4.
4. de Pastorie met haar onmiddelli.jke omg.eving, zoals afgebakend op bijgaand plan 3/4.
5. de dreef gevormd door het deel van de Sint-Jobsteenweg nabij de kapel
en de huizen gelegen Sint-Jobstraat 17 - 19, zoals afgebakend op
bijgaand plan 3/4.
6. de Schranshoeve, Moerstraat 26, met haar onmiddellijke omgeving, zoals afgebakend op bijgaand plan 3/4.
7. de :S'ohans d 'Oudaen, met haar omgeving, zoals afgebakend op bijgaand
plan 3/4.
.
8. de Sint-Katharinakerk met haar omgeving, zoals afgebakend op bijgaanc
plan 4/4.

MOlenbaanf~

9. de Molenhoeve,
met haar onmiddellijke omgeving, zoals
afgebakend op bijgaand plan 4/4.
10. het kasteel van 's Gravenwezel en de Duyvendaelhoeve, met hun omgeving, zoals afgebakend op bijgaand plan 4/4.
Artikel 3 : - 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: behoudens geldig verleende
machtiging, 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 artikel 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.
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Artikel 4 : De Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 1980

VAN KON I NGSWEGE
De Minister van de

A. KEMP I NAlRE

