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

Gele t op de wet van 7 augu stus 1931 op het
decr eet
beho ud van monu ment en en land scha ppen , gewi jzigd bij
van 13 juli 1972 ;
Gele t op het advi es van de Koni nklij ke Comm issie
;
voor }lonu ment en en lands chap pen, gege ven op 2 mei 1973
rland se
Op de voor drac ht van Onze lVIin ister van Nede
Cult uur en Vlaam se Aang elege nhed en,
HEBBEN vnJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
over eenk omst ig de
Arti kel 1.- Als monument word t gera ngsc hikt,augu
stus 1931 , het
bepa linge n van het artik el 1 der wet van 7
enstr aat te
bui tengo ed met omhe ining smuu r , geleg en in de I'len
het artik el
Ledeg em, beke nd ten kada ster : Lede gem, deel van
ca) en 309
2323 , sect ie D, perce elnum mers 30S/A (02 a 20
Adel ine,
(01 a 90 ca), eigen dom van mevr ouw BONNEVIE Deniese,van de
Loui se, Nari e (0 Oostk amp 13/1 1/19 22), echtg enot Ghis lain
heer BERGill'iAN Edou ard, Leon , Alex ande r, Jose ph,
Lam brec hts(0 Aire -sur- Ia-L ys 6/3/1 915) , same n ".ronende te SintVoluw e , Sle,g ersla an 95.
eenlw mstig de
Arti kel 2. - Als lands chap word t gera ngsc hikt, over
stus 1931 , de
bepa linge n van het artik el 6 der ,vet van 7 augu
: Ledeg em, deel
ster
kada
ten
nd
tuin van verm eld buite ngoe d, beke
310 (25 a
mer
elnum
perce
het
van het artik el 2323 , sect ie D,
ine, Loui se,
Adel
se,
Deni
80 ca), eigen dom van mevr ouw BONNEVIE
BERGHï'iAN
heer
de
van
e
enot
I'lari e (0 Oostk amp 13.1 1.19 22), echtg
-Ia-sur
Aire
(0
lain
Edou ard, Leon , Alex ande r, J'ose ph, Ghis
,
luwe
s-vJo
recht
Lys 6.3.1 915) , same n wone nde te Sint- Lamb
Sl€'g ersla an 95.
scha p, "wrd en
Arti kel 3. - vrat betr eft de rang schik lüng als land
volg ende bede
g,
voor de beha rtigi ng van het natio naal belan
beho uden s
eld
perk inge n aan de rech ten van de eige naar s gestn van: het artik el
toela 'cing verle end over eenk omst ig de bepa linge

2.-

6 der Vlet van 7 augustus 1931, is het verboden
1) nieuwe constructies op ce richten;
2) de bes·taande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie
of het uitzicht ervan te vdjzigen;
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;
n) de natuurlijke configuraties van 11et terrein te wlJzlgen door
allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of
..-.
ingrepen.
J

Artikel 4-. - Onze i'Ünister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangel.egenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te
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De Ihnj.ster van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

