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BELG IE

,\i1 INISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUU R

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

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

Gelet op de wet van 7 augus t us 1931, op het behoud van
monumenten en landschappen, gewiàz~gd bij decreet van I} juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commiss ie voor monumenten en land schappen, gegeven op 18 juli 1974;
Gelet op het advies van de Best endige Deputatie van de
Provincieraad van Brabant , gegeven op 22 maart 1974;
Op de voordracht van Onze Ninister van l' ederlandse Cul tuur
en Vlaamse Aangelegenheden ,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1. - Als monument wo r dt Gerangschikt , overeenkomstig de
bepalingen van het art i kel 1 der wet van 7 a ugustus 1931, op het
behoud va n monumenten en landschappen , het Neerhof , Neerhofstraat 2
te Dilbeek , bekend ten kadaster : Dilbeek, 2de afdeling , sectie F/2,
artikel 1 2/ 8 , het percee lnummer 81 a ( 17 a 50 ca) , e igen dom van De
Reuter Pierr e (0 Anderlecht , 11 . 6 . 1896) , wonende te Dilbeek, Neerhofstraat 2 , en van mevro J.w Vlwe . Janssens - De l'ieuter Joannes (r·lar i a ,
Octavie) ( 0 Anderlecht , 12 . 9 . 1899), wonende te Dilbeek, Hongersveld ·
straa t en van de heer Walrave ns Jozef, Lodewijk (0 Dilbeek , 2 . 7 . 1910
weduwenaa r De T1euter Elisabeth , wonende te Dilbeek , Lievin Walravens·
laan 83 en van mevrouw De }leuter Narie Thé:C'èse (0 Dilbeek , 21.1 2 . 192'
echtgenote Goossens Jean, wonende te Schepdaal, Isabellestraa t 12 en
van De Me uter Leon, Louis (0 Dilbeek 6.10 . 1931), wonende te KoeMelberg , De Neckstraat 15 en van De Meute r Simone , Eugenie (0 Dilbeek ,
18 . 1 .1930), ' echtgenote Geeroms Robert , wonende te Schepdaa l,
Geraardsbergstraat 1 02 .

Artikel 2. - 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 onmiddellijke omgeving van het Neerho~ te Dilbeek, bekend
ten kadaster: - Dilbeek, 2de afdelin~, sectie F/2, artikel
1228, de perceelnummers 80 ( 8a 80 ca), 82 c ( 13 a 10 ca),
83 a ( 17a 20 ca), 84 a ( 21 a 50 ca), 85 c ( 37 a 30 ca),
85 a ·t 19 a 70 ca), 86 c ( 7 a), 86 g ( 1 ha 3 a 30 ca),
79 0 ( 1 ha 7 a 85 ca), 79 n ( 1 ha 34 a 83 ca), 50 d ( 48 a)
50 e ( 2 ha 52 a), eigendom van De Meuter pierre (0 Anderlecht, 11.6.1896), wonende te Dilbeek, Neerhofstraat 2, van M
vrouw Wwe. Janssens- De Meuter Joannes ( Maria, Octavie)
(0 Andèrlecht 12.9.1899), wonende te Dilbeek, Hongersveldstraat en van de heer Walravens Jozef, Lodewijk (0 Dilbeek,
2.7.1910), weduwenaar De Jlleuter Elisabeth, en van mevrouw
De Meuter Marie Thérèse (0 Dilbeek 21.12.1925), echtgenote
Gossens, Jean wonende te Schepdaal, Isabellestraat 12 en van
De Meuter Leon, Louis (0 Dilbeek 6.10.1931) wonende te
Koekelberg, de Neckstraat 15 en van De Meuter Simone, Eugenie
(0 Dilbeek, 18.1.1930), echtgenote Geeroms Robert wonende
te Schepdaal, Geraardsbergstraat 102.
- Dilbeek, 2de afdeling, sectie F/2, artikel 1481,
de perceelnummers 85 b (7a 40 ca), 86 d ( la 70 ca), 50 f
( 20 a), eigendom van ',: Intercommunale des Flandres pour
la Distribution d' Eau, Borlemstraat 24, Gent.
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 6 der wet van 7 augustus 1931, is het verboden •
1) Nieuwe constructies op te richten;
.
2) De bestaande gebouwen tesslopen, 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
o~ 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 con~iguaties van het terreim,'.te wijzigen door allerhande werken en allerhande mogelijke
activiteiten of ingrepen.
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Artikel 4 . - Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden is bel a st met de uitvoering van dit
besluit .

VAN KONINGSWEGE
De /ilinister van Nederlandse Cultu ur en Vlaamse Aangelegenhede

