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MINISTERIE VAN CULTUUR.

Bestuur voor Kunst en Letteren - Dienst Plastische Kunsten.
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B 0 U D E WIJ N_
K0ning 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 ruonumenten en Landschapp en ;
Gelet op het advies van de Best endige Deputatie vàn
de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen in ha ar beraadslaging van 30 juli 1965 ;
Gelet op het advies van de Ko ni~{lijke Commissie
voor Monumenten en Landscha; p en, gegeven op 20 januari
1966 ,
Op de voordracht v an Onze Minister van de .Nederlandse
Cultuur en op h et in Ra ad overlegd advies van Onze ifdnisters,
HEBBEN ViIJ BESLOTEN EN B:2SLUITE.N ïlIJ :
Artikel 1.- Wordt ge rangs chikt, als l andschap , om reden van
zijn estetische waarde, overeenkomsti g de b epaling en van
arti k el 6 der wet van 7 augustus 1931, de refuge der gewez en
abdij van Ename te Oude~arde, perceel 607 b der Sectie B
(I6a 40ca) eig endom vari!~e'1.lvLEu.LEr.1EES'l'ER Anteinette, Mariëtte,
Désirée, Rosina echtgenote 'rAS'I'E Jean, g eb oren te Oudenaarde
op 28.3.1920, wonende t e Leup eg em, G. Lobertstraat 20 . De
volgende bep erldng en worden voor Ge behartiging van het natio lJaal belang aan de rechten van de ei g ena~~este ld : behoudens toelating, verleend overeenkomstig de bepalingen
van artikel 6 der wet van 7.8.1931, is het verboden:
I. Constructies op te ric ht en of de b es taande te w~zigen,
behalve wat de onderhoudswerkën betreft
2. De bePailtingen te verand eren ;
3. reclame- of publiciteit te maken ;
4. bovengrondse leiding en voor toevoer van elektrische- of
andere energie aan te brengen.
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Artikel 2.- Onze Minister van de Nederlandse Cultuur
is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te
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.---V.AJ."q KOHINGmVEGE :
De itinister van de Nederlandse Cultuur,

