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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWlJN
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 25 maart 1938, houdende de rangschikking als monument van de toren en de oude gedeelten van de kerk O.L.Vro~w Visitatie te Meer;
Aangezien er dient te worden overgegaan tot de uitbreiding
van hogervermelde rangschikking tot de kerk in haar geheel als monument en de omgev.ing, met inbegrip van de IDonckstraat, als landschap;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen, gegeven op 27 februari 1975;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1. - Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 1 en 6
der wet van 7 augustus 1931, wordt de rangschikking als monument
van de toren en de oude gedeelten van de kerk O.L.Vrouw Visitatie
te Meer, uitgebreid tot de kerk in haar geheel als monument en de
omgeving, met inbegrip van Donekstraat, als landschap,
bekend ten kadaster: Meer, sectie C, de perceelnummers :
- 292 D en 293 B eigendom van Goetschalckx-Van Aelst Lodewijk,
Donckstraat #, Meer.
- 294 B en 295 F eigendom van de gemeente Meer;
- 295 G en ?96 B eigendom van Bruynen-De Roover Carolus, Loenhoutsebaan 9, Meer;
- 297 A, 298 F en 299 B eigendom van Goetschalckx, Janssens Alfons,
Loenhoutsebaan 2, Meer;

- 300B, 302G, 313h; 313.i eigendom van a) Sc hr auweri Jan, Gestelbaan
312E, 312.F eri313K
.. 34; Meer;
b) Schrauweri Petrus,J.Breydelstraat '16 ,Wuustwezel;
c) SChrauweriMaria, echt.
Vlaminck P.,. Dreef 105,MeerlE
d) Schrauwen Freddy, Bredabaan
16, Meer;
- 304c en 305B, eigeridomvan a) Grauwmans Henri, Donckstraat 7; Meer;
b) :GrauwmansMaria, Donckstraa t 7 , Meer;
c ) Gr.auwmans-Tilburgs Frans, Pyperpad 1,
Meer;
.
d) :Grauwmans-Snoeys Jozef, Dorpsstraat
26, Meer;
- 306A, eigendom.cvan .de Vereniging. V. Z.W. "St .·-Jorisgilde, Meer",
Gestelsebaan·3, Meer;
- 307:P, eigendom van Eeleri.-Vermeereri Gerardus, Hoogstraatsebaan
159, Meer;
- 307Q, eigendom van Eelen-Brosens Jozef ,John Lysenstraat.60,
Meer;
- 308i, 308T eri. 308u, eigendom.van .de Ve.reniging V. Z.W. Parochiale
Werkerider Dekenij Hoogstraten, . Hoogstraten; .
- 310H,. eigendom .van .RombOut s-Brokken 'Karel, .Donckstraa t15 , Meer;
- 314D en 317C, eigendom van a) Brosens J'oanna, Donckstraat 12;. Meer;
.
b r -Brosens Jules,Donckstraat :12 ,Meer;
c) Eerw .. Br. LeO -Brosens, Orde .Monfortanen,Vr.oerihOf 87, Valkenburg
. (Houthem) ;
- 3:l5Geri 315H, eigendom van a) SterkerisJoanna, Dorpsstraat 20, Meer;
b) Sterkens .COnstant, Dorpsstraat 20,
Meer; .
c ) SterkensJozef, .Hoogstratenste·enweg
52; Rijkevorsel;
.
- 319.K, eigendom van a) 'Janssens Gustaaf,- Donckstraat 20,Meer;
b) '.J'ansserisMaria, Donckstraat--20 , Meer;
-334f en. 336G , eigeridom van Bellens-MarissalJozef,- DOnckstraat 22;
Meer;
- 340D, 340E, 340F, eigendom van de .COmmissie van Openbare Onderstand,
Meer
341!A/2 en 341C
.
- 29.0A, . eigendom van de kerkfabriek .van en .te. Meer;
- 289Cen 295C, eigendom van de.gerrieerite Meer;
- 298G, eigendom van .Goet's:chalckxJozef, LOenhoutsebaan 15 , Deurne.
.
. .
Artj:keT' -2'.-Watbetreft de rangschikking als landschap , worden
voor de behartiging van het nationaal belang,. devolge.ndebeperkingen
aan .de rechten van deeigeriaars gesteld : behoudens toelating verleend overeenkomstig de .bepalingen van het 'artike16 der wet van
7 augustus 1931, is het verbodem :
1) Nieuwe constructies op te richten;
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2) De bestaande gebouwen te s l open , te, verbouwen en de ordonnantie
of bet 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) Rec l ame - panelen , of gelijk we l ke pub l iciteit aan te brengen;
5) Lucht - : en grondgeleidingen te plaats'en;
6) Vijvers of grachten te dempen;
7) De wegenis te verharden;
8) De natuur l ijke configuraties van het terrein te wijzigen
door a l lerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten
of ingrepen.
Artike l' 3. - Onze Minister van Neder l andse Cultuur en Vl aamse
Aangelegenheden is belast met de uitv.oering van dit besluit .

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Nederl andse Cul tuur
en Vl aamse Aange l egenheden,
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