1 81073

06 63
KONINKRUK BELGIE
MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING
EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN
Aan allen die nu zijn en hierna wazen zullen, Onze Groet.

Ge l e t op de vlet v an 7 augus t us 1931 op het behoud van
l':onumenten en Landschappen, g ewi jzigd bij decreet van 13 juli
1972 ;
Gelet op het advi es van de Bestendig e Deputatie van de
Provincial e Raad van Br abant, g e g even op 5 januari 1973;
Gelet op het advi es van de Kon inkl ijke Commissie voor JlIonumenten en Landschappen, gegeven op 15 febr uari 1973 ;
Op de voordracht van Onze Î':inister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aang elegenheden ,
HEBBElJ '.iIJ :aESLOTEi'I 31: EESLUITZN I'iIJ :

Artike l 1.- Als landschap worden g erangsch i kt , overeenkomstig de
bepal ing en van het a r tikel 6 der wet van 7 augustus 193 1 om reden
van hun h is torische , esthe t ische en wetensch appel ijke waarde, de
Markt en de omligg end e huizen te Zoutleeuw, bekend t en kadaster,
Zoutleem'l,
- als dee l van het arti kel 330 , sectie B, de ~erceelnumm ers 331/a
(Oia 10ca ), 224/b (08a 50c a) , 304/D (02 a 15ca), e i g endom van de
Kerkfabriek van de Heilige Leonardus te Zout leeuw .
- a ls deel van het artikel 331, sectie E, de perceelnu~~ers 156/d
( 04a 30ca), 157/D ( 07a 20ca) , 330/a ~5 a SOca) , e igendom van de
g e meente Zoutleeuw.
- artikel 364, sectie B, het perceelnumme r 222/D (02a 50ca),

2.-

eigendon van de heer en ::!evrOUVl VOS-COX, Augustinus, Joannes,
Ghisler211s, RaY:'1ond, wonende te Zoutleeuw, Grote ~:arkt, ~.
- artH:e=_ 751, sectie B, het perceelnuL1'ier 146/3 (03a e5ca),
eigendc!:: van de heer en L:evrOl..11'l DAl·:5-VAlmm1IJER, GustavU3,
Al'-'ertus, ,-lonende te Tienen, Ol..ède Leuvensestraat , 30 n
-artil;:el 1050, sectie B, perceelnu::c:er 341/H (04a OOca), eigendorn
van de heer en mevrouw D.ó.lAEN-GEYSEi'TBERGH, Elvire, Jean, wonende
te Zoutleeu\,;, lIarkt 24.
- als deel van het artikel 12<;2 sectie B, perceelnuJlli'iler 305/D
(01a 70ca) , eigendom van ]·iejuffromr VAl:·ïrIOREN, I-:aria, Sidonia,
wonende te Zoutleeuw, Groenplaa-ts, 1.
- Als deel van het artikel 1413 sectie 3, perceelnummer 161/C
(OOa 95ca), eigendom van de heer en mevrouw Sl'IEESTERS-GODEFROID,
Julius, Louis, Elisius, Antonius (Blote eigenaar), vronende te
Zoutleeu';l, St. Truidensestraat, 4 en van de heer en mevrouw
SEE:ESTERS-COX, Julianus , Remigius (vruchtgebruiker), \~onende
te Zoutleeuw, St. Truidensestraat, 2.
.
- artikel 1421, sectie B, perceelnummer 30S/K (01a 75ca), eigendom van mevrouvr ,;me. DE PAU\l-'ilILLEHS, Theresia, Irma (vruChtgebruikster), "lonende te Zoutleemv, Groenplaats , 2.
-artikel 1464, sectie B, perceelnu~ner 335 (01a 90ca) , eigendon
van de heer en IIIevrouw BERGHAHS-JAl:-TSSEHS, Camille, Alphonse
(vruchtgebruikers), wonende te Zoutleeuw, Bogaerdenstraat, 30, en
van de heer BERGI'IANS, Roger, Ghislain (naakte eigenaar), wonende
te St. Truiden, Ridderstraat, 22.
- als deel van het artikel 1531, sectie B, perceelnummer 327/C
,G.01 a 90ca) , eigendom van de heer en mevrouvr DEHOPERE "'?""
t Al:THEES, Ghislenus, Heuriens, I'iari2., wonende te Zoutleeuw,
Kerkstraat, 2.
- artikel 1562, sectie B, perceelnummer 147/P (03a 07ca) , eigendo:'
van de heer en meVrOU\-l CHABBE-SPIRITUS, Tony, Joseph, René, Ghislain, vronende te Zoutleeuw, Harkt, 18.
- als deel van het artikel 1579, sectie B, perceeln~'i1J:!.er 147/G
(01a 95ca), eigendom van de heer en mevrOUVl COEi'JEN-BOYEN, Aimé,
Ghislain, Auguste, Henri, ",onende te Zoutleeuw, Grote I\1arkt, 15.
- artikel 1614, sectie B, perceelnummer 324/E (OOa 80ca), eigendom van de heer en mevrouw KOEKELKORElT-l-IEES" Joannes, Josephus,
de kinderen, wonende te Zoutleem-l, Kerkstraat, 4.
- als deel van het artikel 1652, sectie B, perceelnummer 336/C
(01a 60c2.) , eigendom van mevrom·[ wwe. 1'/ILLEHS-BAS, Leonard en
l{inderen, 'vonende te Zoutleeuvl, St. Truidensesteemveg, 1.
- artikel 1741, sectie B, perceelnullmer 160/H (01a 80ca), eigendom van de heer en meVrOUl'l HENDRICKX-SlIffiESTERS, Harcel, Joseph
(eigenaar 2/8 + naakte eigenaar 1/8), wonende te Zoutleeuvl, Harkt
10 en van mevrouvr ,;me. SHEESTERS-l·IINGELINCKX, François (Ï'Iaria,
Rachel, Em!;l2.) (eigenares 5/8 + vruchtgebruk 1j8), wonende te
Zoutleeuw, j'iiarkt, 10.
- 2.1s deel van het artikel 1745, sectie B, perceelnumm~r 221/G

3.-

( 002:33c a) , eigendon van mevrouw ',,"we. VAIllIIEUI'IKERKE-l·;nTGEL1ECK..'C,
Ju=_ius C::ari2, Ludovica, Bertha), \'lonende te Zoutleeuw, Kapels-craat
13.
- artil<el 1795, sectie 3, perceelnur:cer 160/L (01a 14ca), eigendo_
van de heer en r.levrouw GER1TS-LEYSSEHS, Jan, Joanna (Blote eigenaars
1/2), ''lonende te Zoutleeuw, wonende te Zoutleeuw, Statiestraat, 183
en va":! Elevrouv! '·Twe. LEYSSENS-VAIIDE ROEL, 5enedictus, Leonardus,
Albertus (Anna-DIaria, Ghislaine), (volle eigenares i/a, vruchtgebruiksters 1/2), wonende te Zoutleeuw, Statiestraat 26 A.
- artikel 2005, sectie E, perceelnullh'ner 223/A (02a 05ca) , eigendon
van mejuffrouw GOYVAERTS, Haria Theresia (voor 1/2), 1ITonende te
Zoutleeuw, narkt, 3, en van de heer en mevroU\'o' GOYVAERTS-VANHOE3ROECK, Alphonsus, Ludovicus (voor 1/2), wonende te OrsmaalGussenhoven, Overhespensteenweg, 2.
- artikel 2171, sectie B, perceelnullL1ler 233/C (OOa 90ca), eigendom
van de heer en mevrouw ANDRIES-VAlIDENBRCEK, Georges, Gustave , Naria
wonende te Zoutleeuw, Kerkstraat, 1/
- artikel 2275, sectie B, perceelnummer 341/1 (01a 35ca), eigendom
van de heer weduwenaar LUYTEN-PUL1NCKX, Arnand, Joseph, Louis en
kinderen, wonende te ZoutleemT,Î"larlçt.
- artil{el 2371, sectie B, perceelnum.'ller 147/Q (01 a 83ca) , eigendom
van de heer en mevrouw PEETERI,jANS-HOTTOUL, Leonardus, wonende te
Zoutleeuw, Harkt, 17.
- artikel 2052, sectie B~ perceelnullh'-;}er 144jC (01a90ca), eigendo:::
va.'1 de heer P1ERAIIDS, Haurice, Gustave , vlonende te Zoutleeuw,
Grote ]·Iarkt, 22.
- artikel 2655, sectie B, perceelnummer 336/B (01a 25ca), eigendom
van de heer en mevrouw HERBOTS-VAl\; GEFF3LEN, Octaaf, Henri, Louis,
Theodule (Blote eigena2r), wonende te Halle-Booienhoven, L.
Claeslaan, 486 A en van de heer en mevromr VAJj GEFFELElii-yTILLEIIS
Jan Baptist, Joseph, Al'"oert (vruchtgebruikers) wonende te ZoutleeU':!
Grote Harkt, 27.
- artikel 2536, sectie E, perceelnummer 147/N (02a 15ca), eigendon:
van de heer WIl.I,Br1S, Emilius (Blote eigenaar), 1Ironende te Zoutleeuw
ilarkt, 19 en van de heer en mevrouw VTILLEl!IS-I'lERTENS, Gerardus,
Henricus (vruchtgebruikers) wonende te Zoutleeuw, Harkt 19.
- als deel van het artikel 2463, sectie B, perceelnuw~er 142
(03 a 85ca), eigendom van de heer en mevrouw SCh"URNANS-VAl'ftlEES,
Armand, Jean, Victor, wonende te Zoutleeuw, i'farkt, 23.
- als deel van het artikel 2084, sectie B, de perceelnQmmers 147/R
(01 a 40cà) en 147/S (OOa 30ca) , eigendom van de heer en mevroml
DEHOPERE-LENAERTS, Edwardus, Ghislenus, Robertus, wonende te Zoutleeuw, Vleesstraat, 3.
~ als deel van het artikel 2099, sectie 3,perceelnummer 150/A
(02a iOca), eigendom van de heer en mevromr CRABBE-VM1)ERL1NDEN,
Paul, Petrus, Eugenius, Theres~, Ghislain, "ronende te Zoutleeuw,
Ossenwegstraat, 24.

4.-

- artikel 2198, sectie E, perceelnUI!L':ler 1S0/K (01a 26ca), eigendo'
van mevrouw wwe. LEYSSEI'rS-VAIIDEROEL, Benedictus, Leonardus, Aloertus, wonende te ZoutJ_eeuw, Statiestraat, 26A.
- artike~ 2533, sec-tie B, percee~mL-=mer 306/D (02a 70ca), eigendo~l
van de heer en nevrOU\'1 VAl'J RYXEL-VANDERZYPEl'i, ;·larcel, Emile,
Ghislain, François, wonende te Zoutleeuw, Vleesstraat, 1.
- als deel van het artikel 2535, sectie B, perceelnu;;;mer 308/L
(02a 20ca), eigendon van .de heer en nevrOU\1 VOS-COX, Augustinus,
Joannes, Ghislenus, Raymond (Blote eigenaar voor 1/2), wonende te
ZoutleeU\'l, Grote Harkt, 4, van de heer en !!levrouw VOS-LOX, lIIarie,
Hubert, Ghislain, Ra:ehel, Raoul (Blote eigenaar voor 1/2), "lOnende
te St. Truiden, Koningin Astridstraat, 7 en van nevrouw wwe. VOSTORSIN, Josephus (D'Iaria, Josephina) (Vruchtgebruikster), wonende
te Zoutleeuw, Narkt, S.
- als deel van het artikel 1870, sectie B, perceelnummer 149/N
(02a 1 Oca), eigendom van mevrouw wwe. LOVIET-WARNJu\fTS, Renerius,
Josephus, Hubertus en van de kinderen, "lonende te Zoutleeuw,
r·larkt , 29.
- artike::' 1767, sectie B, perceelnummer 145/0 (01a 40ca), eigendom
van de kinderen LOI'lET, wonende te Zoutleeuw, r·larkt, 13.
- artil<:el 2683, sectie B, perceelnummer 163/C (03a 85ca), eigendo::l
van de heer en mevrouw GEUTH-SOETAERTS, Jules, Gaston, Charles,
wonende te ZoutleeU\'l, Ridderstraat , 1.
- artikel 2254, sectie B, perceelnummer 221/H (01a 02ca), eigendom
van de heer en mevroU\v FRESON-SOERS, Denis, Georges, Alfons ,
wonende te ZoutleeU\'l, Schipstraat , 61.
- als deel van het artikel 2438, sectie B, perceelnummer 334/C
eigendom van de heer en mevrouw ROGGEN-LOvIET, Josephus,
2
Jul i anus , wonende te Zoutleeuw, Harkt, 29.
- artikel 2621, sectie B, perceelnu.-=er 145/F (01 a 45ca) , eigenor'l
van de heer en mevrOu\'1 PEETERI1.<\,NS-STOCKX, Edgar, Harie, René, Emile
Felix, en Consoorten, wonende te Zoutleeuw, Grote !1arkt, 14.
- als deel van het artikel 1832, perceeInummer 201/B (01a 80ca)
eigendo!!l van de heer en mevrOU\l KOE:K:ELKOREN-VANDERVELPEN, Isidorius
Josephus, Theophilus, wonende te Zoutleeu\'l, Ossenwegstraat Z/K.
Artikel 2.- 'dat betreft de rangschik.1üng als landschap worden voor
de behartiging van het nationaal belang, de volgende beperkingen
van de rachten van de eigenaar gesteld : behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen va1'J. artikel 6 der wet van
7 augustus 1931 op het behoud van l'lonumenten en Landschappen is het
verboden :
1) niemle geboUi'len op te richten;
2) ele bestaande gebowen te slopen, te verboU'..ren en de ordonnantie
ot het uitzicht te wijzigen;

5.3) recla :.-_ep al1el en, of geli jk ,,,elk e pub licit eit aan te
i:Jren gen;
4) luch t- en gron dgel eidin gen te plaa tsen .
Artik e 1 3. - Onze lüni ster van I:ede rland s e Cult uur en
Vlaa:::se
Aang elege nhed en is bela st met de uitvo ering van
dit besl uit.
Gege ven te

VAN KONHIGS'if.EGE :
De Bini ster van Nede rland se Cult uur en Vlaam se Aang elege
nhed en,
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