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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groeto

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen, gewijzigd bij decreet van
13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 17 januari 1974;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaqmse Aangelegenheden,
HEBBEN iVIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1.- Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig
de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931
op het behoud van monumenten en landschappen, "De Sloot" te
J:l1aaseik, zoals afgebakend op bijgaand plan, bel,end ten kadaster
Maaseik,
- deel van artikel 2894, sectie C, perceelnummers 268/B (35 a
10 ca), 263/F (1 ha 30 a), eigendom van Mevrouw J. Driane-Vlecken,
(Elisabeth) , wonende te Maaseik , Grote t1arkt 42;
- deel van artikel 8, sectie C, perceelnummer 266/A (21 a 90 ca),
eigendom van de KerkAabriek van Sint-Anna, gevestigd te Maaseik,
Aldeneik 112;
- deel van artikel 335, sectie C, perceelnummers 65 (1 ha 46 a 20
ca) en 79 (11 a 80 ca), eigendom van de gemeente Maaseik;
- deel van artikel 3205, sectie C, perceelnummer 66/A (2 ha 24 a
70 ca), eigendom van Mevrouw vlwe J. Driane-Vlecken, (Elisabeth) ,
wonende te Maaseik, Grote Markt 42; van de heer Driane, Chrétien,
wonende te Kessenich-Kinrooi, Steenweg 144; van de heer Driane,
Prosper, wonoende te Maaseik , Grote Markt 42;
- deel van artikel 5347, sectie C, perceelnummer 72/D (57 a 5 ca),
eigendom van de heer Gielen, Hendrikus, wonende te Elsene,
Emile Bouliotstraat 5, en van de heer Gielen, Joannes Hermanus,
wonende te 1I1aaseik, Heppeneert 13;
- deel van artikel 3281 , sectie C, perceelnummers 264/C (26 a)
en 265/E (48 a), eigendom van de N.V. Dragages et \l'ransports
"Dragetra", gevestigd te Maaseik, Bleumerstraat 120;
- deel van artikel 5007, sectie C, perceelnummers 69/F (43 a 60 CE
en 69/E (43 a 60 ca), eigendom van de heer en mevrouw L. VinckenJans, wonende te Maaseik, Eerstestraat 62;

2.-

- deel van artikel 318~, sectie C, perceelnummer 267/B (52 a
64 ca), eigendom van Jl1eyrouw "\vwe J. Vandeweerdt-Decl{ers,
(Jllaria Catharina); van de heer Vandeweerdt, LUdovicus, beide
wonende te lYlaaseik, Heppeneert 52; en van de heer Vandeweerdt,
Jean ï,Iathieu Hubert Joseph, wonende te Profondeville, Avenue
des Sorbiers, 3;
- deel van artikel 3649, sectie C, perceelnummers 71/B (10 a
70 ca), 74/D (36 a 70 ca), 74/F (27 a), 74/A/2 (1 ha 13 a 40 ca),
113/A (99 a 10 ca), 115/A (23 a 50 ca), 116/A(16 a 40 ca),
133/G (2 ha 54 a 70 ca), 111/A (1 ha 47 a 70 ca), 69/C (~ha
20 a 60 ca), .69/D (1 ha 21 a 20 ca), 63/B (9 a), eigendom
van de heer Schroê, Joseph; van Mej. Schroê,: f1aria; en
van r1ej. Schroê, Josephine, allen wonende te Maaseik,
Heppersteenweg40;
- deel van het artikel 4434, sectie C, perceelnummer 188/A
(1 ha 68 a 60 ca), eigendom van de heer en mevrouw Charles
Van Cauwelaert-Lambotte, wonende te Maaseik, Venlo steenweg 30;
- deel van artikel 2254, sectie C, perceelnummer 275/C (14 a),
eigendom van Mej. Cox, Maria Elisa, wonende te Maaseik,
Heppeneert 25;
- deel van artikel 219, sectie C, perceelnummer 268/C (44 a
61 ca), eigendom van de Kerkfabriek van Maaseik-Heppeneert,
gevestigd te ll[aaseik Heppeneert 20;
- deel van artikel 5493, sectie C, perceelnummers 270 (43 a
30 ca), 70 (1 ha 3 a 70 ca), 69/2 (3 ha 29 a), 68 (1 ha 93 a
10 ca), 269/A (22 ha 32 a 10 ca), 272/A (13 ha 69 a 5 ca),
272/B (75 a 54 ca), 271/A (76 a 22 ca), eigendom van.de heer
Geradts, .Pieter Frans Gabriêl Alfons, wonende Beumingen-bijNijmegeJJ.' (Nederland), van HE?emstraweg 44; van Jonkvrouw
Quarles van Ufford, Claire Jeanne Marie, wonende te Zeist
(Nederland), Aristoteleslaan 36; van Mevrouw Geradts, Marie
Louise Alice Josephine, wonende te Sint-Odiliênberg (Nederland),
Huize Hoosden; van de heer Geradts, Herman Julés Marie Hubert,
wonende te 's Gravenhage (Nederland), Rusthoekstraat 44; van
Mevrouw Geradts, Al:i-ce î'iarie Josephine Louise, wonende te
Voorburg (Nederland) Karel Vosmaerstraat 110; en in vruchtgebruik van l'/[evrouw '(;;we Jean Geradts-Regout, (Susanne), wonende
te Sint-Odiliênberg (Nederland), Huize Hoosden;
-sectie C, vroegere aanlegkade genaamd "De Plaats", eigendom van
de Staat.
- Het Lijnpad, eigendom van de Staat.
Artikel 2.- Wat betreft de rangschikking als landschap, worden
voor de behartiging van het nationaal belang, de volgende
beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens
toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van het artikel
6 der wet van 7 augustus 1931, is het verboden:
1) Nieuwe constructies op te richten;
2) De bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie of het uitzicht ervan te wijzigen;

3.-

3) De beplantingen te wlJzxgen, de bestaande bomen meer dan
normaal te snoeien en het struikgewas te kappen of uit te
roeien;
4) Reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
5 ) Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
6 ) Vijvers of grachten te dempen;
7) De wegenis te verharden;
8) De natuurlijke configuraties van het terrein te wlJzlgen
door allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten
of ingrepen.
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De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

