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KONINKRIJK BELG IE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

Kunstpatrimonium - Monumentenzorg.

B 0 U D E W IJ N
KONING 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 Monumenten en La~schappen;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, gegeven op 4 juni 1971;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 23 juni 1971;
Op de vooddracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
op in Raad overlegd advies \"an Onze Ministers,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN \:":r:J :
Artikel 1.- Hordt gerangschikt als monument overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 der wet van 7 augustus 1931 om reden van
haar historische- en artistieke waarde, de kapel Onze-Lieve-Vrouw
van Zeven v.i eeën te Vlaasmunster (prOVincie Oost-Vlaanderen), bekend
ten kadaster : gemeente ""aasmunster, deel van het artikel 1739,
sectie B, nummer 808 (1 a 60 ca), eigendom van de kerkfabriek te
Vaasmunster. O.L. Vl" OU Vl
Artikel 2.- Hordt gerangschikt p.1s landschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 der wet van 7 augustus 1931 om reden van hun
esthetische waarde, dezelfde kapel met haa r onmiddellijke omgeving,
bekend ten kadaster : gemeente v!aasmunster, deel van het artikel
1739, sectie B, de nummers 808 (1 a 60 ca) en 807 (14 a 90 ca) eigendom van de kerkfahriek te Viaasmunster. O. L. V" om'!

2.

Artikel 3.- Wat betreft de rangschikking als landschap worden voor
de behartiging van het nationaal belang de vOlgende beperkingen
aan de rechten van de eigenaar gesteld :
behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen is het verboden :
1~ de beplanting te wijzigen;
2 pub] ~.ci taire borden te plaatsen;
3 eenrking in te richten.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

BRUSSEL, DE

- 9 -12-1971

(g) Boudewijn.

VAN KONINGSvlEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur,

(

( g) Fr. Van Mechelen.
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