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:v1INISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groet.

Gelet op de Vlet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen, gei!ijzigd b:Lj decreet van 13
juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninli:lijl,e Commissie
voor i'lonumenten en Landschappen, gegeven op 13 maart 1973;
Op de vDordracht van Onze I\linister van Nederlandse
Cul tuu:c en Vlaamse Aangelegenheden,

Artikel 1. - Als landschap wordt gerangschikt, overeenlwmstig
de bepalin.gen vaD het artikel 6 der 1vet van 7 augustus 1931, op
het behoud van mOnUjllenten en landschappen, de kerk van Sint,Jacobskapelle en haar onmidde11ijke omgeving, te Drie}~8I)el1en,
bekend ten kadaster : Driekapellen, 3de afdeling, deel van het
art.i.kel 4tl, sectie B, perceelnummer 51 (02 a 90 ca), 50 A (25 a
90 ca), eigendom van
gemeente Dr.i.ekapeLLen.
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Artikel 2. - Vla t betreft de rangschiklcLn.g als landschau ~ iiJorden -\,:"oor
de behartig:Lng van het naU.onaal belang, de volgende beperki.nGen
aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens toelating
verleend overeenkomstig de bepalhlgen van het artikel ó der Vlet
van 7 augustus 1931, is het verboden:
1) nieuwe constructies op te richten;
2) de bestaande gebou'den te slopen, te verbouwen en de ordonnantie
of het u:Lzicht ervan te "lijzigen~
3) de beplan.t:Lngen te vri~jzigen ~ de bestaande bomen meer dan normaaI
te snoeien en het struiJ::geiHas te kappen oI' uitte roeien;
<L) reclame-panelen, of geli.jk \'Ielke publiciteit aan 'te brengen;
5) lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
6) vijvers of grachten te dempen;
7) de wegenis te verharden;
é":) de natuurlijke configuraties van het terrein te wlJzlgen door
allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of
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ingrepen.

Artikel 3. Onze l-'Iinister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering" van dit beslui"t.
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De I-Iintster van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegen-"h.eden,

