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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUU:i

BOUDEWIJN
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 landschappen, gewijzigd bij decreet van 13
juli 1972;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1938,
houdende de rangschik.king als monument van de O. L. Vrouwkerk
(Hozebeke) te lVIunkzwalm;
Aangezien er dient te worden overgegaan tot de uitbreiding van hogervermelde rangschikking tot het aanpalende
kerl{hof met kerkhofmuur;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Honumenten en Landschappen, gegeven op 2 juni 1972;
Op de voordracht van Onze rünister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN vrIJ BESLOTEN EN BESLUI'rEN VlIJ

brtikel __
1_.- Overeerucomstig de bepalingen van het artikel 1 der
wet van 7 ajlgustus 193'1, Vlordt de rangschikking als monument van
de O.L.Vrouwkerk (l1ozebeke) te lVIunkzwalm uitgebreid tot de
kerkhofmuur van het aanpalende kerlchof, bekend ten kadaster
(wat betreft de kerkhofmuur) : ~Iunkzwalm, 9de afdeling, deel van
het artikel 100, sectie A, perceelnummer 415/B (9 a 20 ca),
eigendom van de gemeente lVIunkzVlalm.
Artikel 2.- Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 6 der Vlet van 7 augustus 1931 op het
behoud van monumenten en landschappen, het kerkhof rondom de
O. L. Vrouwkerk te r,~unkzwalm, ten kadaster bekend zoals hoger
vermeld.
Artikel 3.- 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

2.-

,.

,
6 der wet van 7 augustus 1931, is het verboden:
1) n.ieuwe constructies op te richten;
2) de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie of het uitzicht ervan te wijzigen;
3) de beplantingen te wijzigen, 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.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven -Ce
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VAN KONINGSi'iEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

