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BOUDEWIJN
KONING DER [l[,LG[N
Aan allen die nu ziJn en hi erna wezen ?ullen . Onze Groet,

Ge1et op de WAt VEtn 7 aU!:;1.\stus '1931 op het behoud van
Honumenten en Landschappen, gewij2igd bij d e creet van 13 juli

1::' ~',

Gelet op het a dvies van de Bestendige Deputatie van de
Provinciale Raad van Antl-mrpen, g8Geven op '14 juli 1971;
Gelet op het advies van de Koninldijlw Cormnissie voor
t10numenten en Landschappe n, gegevGn op 21 september 1971;
Op de voordracht van Onze I',li niste r van Nederlandse Cul tuVI'.
HEBBmI VlIJ BESLOTEN EN BESLUITEN ',lIJ :

Artikel 1.- \'Iordt ge rangschild als monument en a ls lands chap,
overe enlcoms tig de bepalingen van artil~ el 1 en 6 van de wet van
7 augustus 1931, om red en van zijn historische en a rtistie!::e
~laarde, de stenen windmol en te HooGstraten 0i1 zijn onmiddelli jl:o
omgeving , be!~end ten lm daster : Hoogstraten, artike l 17L,1, sec tie C, de nummers 22 t (8 a ), 22 v ( 7 a), 20 n 2 (20 a 72 c a) ,
eigendom v an Janssens- Heyers Frans, Corneel, \'lonende Van Aert~~ e 
laarstraat 43, t e Hoogstraten.
Artikel 2.- 1'lat betreft de rangschildüng als l andschap "~lorde n
voor de 'öehartiging van het n atioDaal belang de volgende b epej,"-
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kingen aan de rechten van de eic;ol1uar GG;;teld" :
behoudens toelating verleend ovm.'(;Cn1;:oi'1;,tig de bepalill[SOn -v~(:l
artilcel 6 der uet van 7 augustufJ -19]'1 op het behoud van Elom~-'
menten en landschappen is het ve~"ÏJoo..len :
1) nieuwe bOU\'1\'lerlcen op te richten, gebou,'len af te breken of
wijzigingen aan verleende macht:i.g:L11g;
2) het gerangschil~t landschap oi' een deel ervan in te richten
als parkeerterrein;
3) het gerangschilct landschap af te slui-cenmet andere materiulen dan een haag, houten palen C:"'l dl"aad;
4~ hoogstammige bomen te plan-cen;
_
\'lerken uit 'te voeren die het uitzicht van het landschap ,-ri;j;ür;_!
palen aan te brengen, evenals publicitei'cs- of andere bord.on
in het landschap of op de molen;
.
7) de muren, va,l de molen te besch:i,J.deren deruijze dat deze een
ander uitzicht krijgen dan doze van de bestaande rode ba1,steen en het hout\'rerlc te schild.eren in een voor een \'lilldmolol1
niet gebruill:elijke tint.
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Artikel 3.- O"ilze r'linister V8...'1. Nederlandse Cultuur is belast
de uiocvoering van dit beslui-(;.
Gegeven te Brussel, 5 januari 1973,
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VAN KONINGS1'lEGE :
De 1,l:1.nister van Nederlandse Cultuur,
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