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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN CULTUUR

BESTUUR VOOR KUNST EN LETTEREN.
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Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus I93I, op het behoud van
Monumenten en Landschappen ;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie van de
Provinciale Raad van Limburg in haar beraadslaging van 4 februari I965 ;
Gelet op he t advies van de Koninklijke Commi ssie voor
Monumenten en Landschappen, gegeven op 24 februari 1 965 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de Nederlandse
Cul tuur en op in Raad overlegd advies van Onze liiinisters,
F..EBBEN WIJ BESLOTEN EN BRSLUITEli i7IJ :
Artikel I. - Wordt gerangschikt , als monument, om re d en van zlJn
es tetische waarde, overeenkomstig de bep~lingen van artikel 6
d er wet van 7 augustus 1931 : de lindeboom genaamd "De Kerkelinde " staand e op het H. Hartplein te Overp elt, provincie Limburg, niet ingeschreven in het kadaster, eig endom de r gemeente
Overpelt.
De volgende beperkingen worden voor de be:'-a:iJtiging van het nationaal bel ang aan de rechten van de eigenaar ges t eld : behoudens toel ating verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel
6 der wet van 7. 8 .I93I, i s het verboden:
IO om he t even welke we r ken uit te voeren waarbij h et bestaan
of het uitzicht van de boom in gevaar zou worden gebracht ;
2° hem abnormaal te snoeien •
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Artikel _.2.- Onze/J\li:inister van de Nederlandse Cultuur is belast met de U~ering van dit besluit.
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VAN KONINGSVffiGE :
De Minister van de Nederlandse Cultuur,
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