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M INISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDÉRLANDSE CULTUUR

BOUDEWUN
KONING DER BELGEN

Aa n allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1931,
op het behoud van J'Ilonumenten en Landschappen, gewijzigd bij
decreet van 13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Bestendige
Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, gegeven
op 7 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke
Commissie voor J'Ilonumenten en Landschappen, gegeven op 23 augustus
1972 ;
Op de voordracht van Onze J'Ilinister van
Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

HEBBEN WIJ BESLOTEl'l EN BESLUITEN '.'lIJ :
Artikel 1.- Wordt g erangschikt als monument en als landSChap,
overeenkomstig de bepalingen van de artikels 1 en 6 der wet van
7 augustus 1931, om reden van de oudheidkundige en esthetische
waarde, de houten windmolen genaamd "Wildermolen" en de onmiddellijke omgeving, te Appelterre-Eichem, bekend ten kadaster:
Appelterre-Eichem, deel van het artikel 1802, sectie B, de perceelnummers 1006 (30 ca), 1004 B (4 a 70 ca), 1007 A (7 a 70 ca),
1008 (11 a 30 ca), eigendom van de heer Van der Haeghen-Steenhaudt,
René wonende te Appelterre, Wilderstraat, 97.
Artikel 2.- Wat betreft de rangschikking als landschap worden vo or
de behartiging van het nationaal belang de volgende beperkingen
aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens toelating
verleend overeenlwmstig de bepalingen van artikel. 6 der wet van
7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen is
het verboden :

-

constructies op te richten of bestaande te verbouwen;
reklamepanelen te plaatsen;
een parking in te richten;
de beplantingen te wijzigen;
palen of masten op te stellen voor het vervoer van electrische
of andere energie;
- het reliëf van de bodem te wijzigen;
- banen of wegen te verharden;.
Artikel 3.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

Van Koningswege :
De Ninister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
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