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KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

Bestuur voor Kunst en Letteren

------------------------------

Dienst: PLASTISCHE KUNSTD,
ref. NL/TL/HJ

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 a ugustus 1931 op het behoud
van Nonumenten en Landschapp en
Gel et op het advies van de Bestendige Deput a tie
van de Provinciale Raad van Ant werpen g egeven op 13 a ugustus 1969 ;
Gelet op he t advie s van de Koninklijke Cocmissie
vo or Honumenten en Lands c happen gegeven op 2.5 september 1969 ;
Op de voordrach t van On z e Ninister van Nederlandse
Cultuur en op in Raad overle gd a dvies van Onze 11inisters,
HEBBl::N .IIJ BESLOTEN EN BESLUITEN ,ïIJ :
Artikel 1.- Wordt gerangschikt al s l ands c ha p om re den van zi jn
geschi edkundi g en esthetisch belfu, g , overeenkoms tig de bepalingen
van ar tikel 6 der wet van 7 a ugu st u s 19:5'i , de kap el van Sint Jan
de Krij t en (St. Jan s ka!'el) en om geving te Wommelgem (p r ovincie
Antrler!'en ) , ten kada ste r bekend on der artikel 159 sect ie C nr 171
(3a 15ca) en nr 172a (26a 15ca), ei gendom v ~, de Kerkfabriek
van de Heili ge Pe trus en Pe.ulu s te ï/o mo elgem .
Artikel 2.- De vol,;ende be perkin gen rlo rden me t het oog op de
beh a rti gi ng van het nat iona al belan g van de rechten van de
ei gen aa r gesteld : behoudens t oe l at i n g verleend overeenkomsti g
de bepalin gen van a rti kel 6 de r wet van 7 a ugustus 1931 i s h et
ve rb od en :
1) he t besta ande geb ouw te slopen, te ve rb ouwen , te vergro ten
o/er een beste m,ün g a an te ge ven welke het est het isch vo orkomen van het landsc"ap zou kunn en schaden ;
2) ni euwe Gebouwen op te ri cht en evenals a fsluitin gen in duurzame materi alen
3) de l oofbomen uit te kap pen , bo venmat i g te snoei en of te
sch(mden. De bomen welke zoud en uit sterven mnRtp.n worden
verva ngen door soortgelij ke ;

./...

4) werken uit te voeren, zelfs van voorlopige aard, welke het
algemeen uitzicht van het landschap of de beplantingen ervan
geheel of gedeeltelijk zouden kunnen schaden of schenden ;

5) publiciteitspanelen of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
6) luchtgeleidingen of palen van gelijk welke aard of voor welk
doel OOK. te plaatsen ;

7) parkeer- en/of stationeerplaatsen in het geklasseerd landschap
aan te legGen. Stationeer- en parkeerverbod isfuvens opgelegd;

8) enige wegverandering binnen het gerangschikt landschap aan te
leggen
9) in het geklasseerd landschap stapel- of stortplaatsen van welke
aard ook, zelfs te tijdelijken titel, aan te leggen.
Artikel 3.- Onze V~nister van Nederlandse Cultuur is oelast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, de

8 juli 1970
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