KONINKRIJK

BELGIE

M INISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

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

Gelet cp de wet van 7 'augustus 1931 op het
behoud van Monumenten en Landschappen, gewijz~gd bij decreet
van 13 jUli 1972;
Gelet.op hetadvies . van de Bestendige Deputatie
van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, gegeven op 19 mei 1971~
Gelet op het 'a dvies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 4 ',j uli 1972,;
Op de voordracht van Onz~ Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
, ,HÈ,BBEN ,WIS ,EESLo.TENEN ,EES,L UTTEN ,WIJ

ArtikeL 1. - Wordt gerangschikt :als monumenten als landschap,
overeenkomstig de bepalingen van . de artikels 1 en 6 der wet van
7 :augustus ,193fom reden van de bouwkundige, oudheidkundige en
esthetischewaarde,de Sint.,.Mattheüskerk met .onmiddellijke omgeving
te , Smeerebbe'-Vloerz~gem, bekend ten kadaster : Smeerebhe'-Vloerz~gem,
deel van artikel 216, Secti'e A, perceelnummers 349 (2a 10ca), 350
(8a: 70ca)
eigendom van de gemeente, Smeerebbe-Vloerzegem.
,
.
Arti'k eT 2'0,- Wat betreft de rangschikking als landschap worden
voor de behartiging van het nationaal belang de volgende beperkingen
aan de rechten ' van de eigenaar gesteld : behoudens , to:elating verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel' 6 der wet van 7 '
augustus 1931 op het behOud van Monumenten en Landschappen is het
verbOden :
- Nieuwe .gebouwen op te richten of debe'staande :te: wijz~gen ;
- Reclamepanelen te plaatsen of welkdanige publiciteit aan te,
brengen;
- Het uitzicht van de omgevende groene zOne te wijzigen.
ArtikeT 3 .'- Onz~ Min ister van Nederlandse Cultuur en . Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitv.oering van dit besluit.
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VAN KONIN GSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultu:ur
en Vlaamse Aangelegenheden,

