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. vLAAMSE GEMEENSCHAP

Ministerieel Besluit houdende bescherming van monumenten, stadsen dorpsgezichten.
DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen ;
.
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorps~ezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4,4 0 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1985 tot bepaling van de hevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Executieve ;
.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 december 1985 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden
van de Vlaamse Executieve ;
.
Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1985 houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare
monumenten en stads- en dorpsgezichten;
.
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 13 maart 1986
BESLUIT
Artikel 1. ~ Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische waarde :
1. de infirmerie, het poortgebouw met aansluitende ommuring, het
wagenhuis en de ijskelder van de voormalige abdij van Rozendaal.: bekend ten kadaster : Sint-Katelij ne-Waver Ie afdeling,
Sectie E, perceelnummer 47 a, 48, 36 I en delen van perceelnummer 35, eigendom van het Aartsbisschoppeli1k Seminarie,
Frederik de Merodestraat, 18, 2800 Mechelen ;
2. Kasteel Zorgvliet : bekend ten kadaster : Sint-Katelijne-Waver
2e afdeling, Sectie D, perceelnummer 758 b, eigendom van
al Bastin Jean Pierre Isidore, Fays, 723,' 6653 Bertogne ;
bl Bollekens CarolineLo~ise Françoise, Zorgvliet, 17, 2580
Sint-Katelijne-Waver·;'

3. Hoeve "De Schrans" (kerngebouw met aanbouwselEm en het wagenhuis)
bekend ten kadaster : Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-VrouwWaver) 3e afdeling, Sectie ~, delen van perceeln~er 260 b,
eigendom van Sint-Katelijne-waver, de gemeente, Markt, 1, 2580
Sint-Katelijne-Waver ;
4. Schaapstalhoeve, Scheerslei, 5 : bekend ten kadaster : SintKatelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver) 3e afdeling, Sectie B,
deel van perceel nummer 392 b, eigendom van
a) Mertens Maria Jozefina, weduwe van Van Houtven Pieter,
Scheerslei, 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-VrouwWaver) ;
b) Van Houtven Alfons Maria, gehuwd met Pihay Simonne, Grote
Steenweg, 75, 2550 Kontich;
c) Van Houtven Jozef Frans, Maria, gehuwd met Van Bael Anita
Leontina, Dijk 36, 2860 Sint-Katelijne-Waver (Onze-LieveVrouw-Waver) ;
d) Van Houtven Marie Karel Rita, gehuwd met Schuers Pierre,
Molenstraat, 157, 2860 Sint-K~telijne-Waver (Onze-LieveVrouw-Waver) ;
e) Van Houtven Constant Gilbert Maria, Scheerslei, 5, 2860
Sint-Katelijne-Waver (Onze"';Lieve-Vrouw-Waver) ;
f) Van Houtven Rita Virginia Francisca Maria, gehuwd met
Deweerd Emilia, Maria,' Leemkuilenstraat, 9, 3120 Tremelo ;
g) Van Houtven René Jozef Rosa, Scheerslei, 5, 2860 SintKatelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver) ;
hl' Van Houtven paul Alfons Maria, Scheerslei, 5, 2860 SintKatelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver) ;
5. Schuur van de Bullemhoeve, Leemstraat, 156 : bekend ten kadaster: Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver) 3e afdeling,
Sectie C, deel van perceelnummer 201 b, eigendom van Jacobs
LeoTheophiel Jozef gehuwd met Dockx RitaVirginia, Leemstraat,
156, 2860 Sint-Katelijne-Waver' (Onze-Lieve-Vrouw-Waver).
Arti'kel 2. - Wordt, beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de histo-'
rischeen volkskundige waarde :
'
1. Onze-T,i eve-Vrnnwkapel
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Katelijne-Waver 2e afdeling, Sectie C, perceelnummer 220, eigendom van
'
a) Brion - Bosmans RaymondAdolf, adres onbekend;
b) Bosmans André! adres onbekend.
'
Artikel 3. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart, 1976, om reden van de historische, artistieke en architecturale waarde :
1. de wintertuin met inbegrip van de zijgalerijen met muurschilderingen, de verlichtingsarmaturen en het meubilair (staanders,
tafels en stoelen) en de kerk van het Urstilinnenklooster : bekend ten kadaster : Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-VrouwWaver) 3e afdeling, Sectie A, delen van perceelnummer 33 y,
eigendom van de Vereniging'V.Z.W., Gesticht derUrsulinnen van
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bosstraat, 9, 2860 Sint-KatelijneWaver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
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Artikel 4. - Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om· reden van de historische waarde :
1. de omgeving, gevormd door de toegangsdreef van de Kapel OnzeLieve-Vrouw ;
2. het park rond het kasteel 20rgvliet ;
3. de omgeving gevormd door het erf binnen de oude en gedeeltelijk
gedempte omwalling, met inbegrip van de resten van deze omwalling en de toegangsbrug van de hoeve "De Schrans".
Artikel 5. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing. :
1. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die zijn
opgelegd door de bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en gewestplannen, op het ogenblik waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden ;
2. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door en de vergunningen vereist krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van'de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw ;
3. de beschIkkingen van het koninklijk besluit van 6 december 1975tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding
en onderhoud van de monUmenten en stads- en dorpsgez~chten.
Brussel,

12 januari 1987
'De Gemeenschapsminister van Cultuur,

P. DEWAEL

