KONINKRIJK

BELG IE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
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 de adviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op
27 februari 1975 en 20 maart 1975;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, gegeven op
17 december 1974;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN VlIJ

BE~LOTEN

EN BESLUITEN vlIJ :

Artikel 1.- Als monument wordt gerangschikt, overeenkomstig
de bepalingen van het artikel 1 der wet van 7 augustus 193'1,
de watermolen, gelegen op het gehucht Watermolen te Retie,
bekend ten kadaster: Retie, deel van het artikel 2720,
sectie H, het perceelnurrrraer 157 (1 a 20 ca), eigendom
van Quets Victor, Frans, Albert (oRetie, 23.9.1916),
wonende te Retie, Watermolen 8.
.
Artikel 2.- Aj..s landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig
de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931,
de omgeving van de watermolen te Retie, bekend ten kadaster
- Retie, deel van het artikel 2454, sectie H, het perceelnummer 159 B (56 a 85 ca), eigendom van Quets Victor,
Louis, Gerard, r1aria (oRetie, 29. 1 • 1930), wonende te
Mortsel, Deurnestraat 252;
- Rexie, deel van het artikel 2462, sectie H, de perceelnummers 154 A (78 a 60 ca) en 156 D (33 a 75 ca), eigendom
van :
t) VAN HERCK Henricus ~ORetie, 3.4.1906), weduwnaar QUETS
Maria,Lucie, wonende te Retie, Vrijbroek 5;
2) VAN HERCK Ludovicus, Carolus, Catharina (oRetie
30.4.1936), wonende te Retie, Vrijbroek 5"
3) VAN HERCK Jozef, Karel (oRetie, 14.2.1929~, wonende te

2.-

Retie, Vrijbr oek 5;
4) VAN HERCK Paula, Jo enna (oRetie, 10 . 6 .1 932) echtgenote
OOMS Alfons, Gera rd,Jozef, (oDessel, 18 . 10 . 1931) , s amen
wonende te Retie , ~;a termolen 3 ;
5) VAN HERCK Maria, Jos epha (oRetie, 30 . 4 .1 936) , echtgenote
SPOORl'lANS Jo zef, I'1 arcel, Hendri k (0 Arendonk , 20 . 7.19 33 ),
samen wonende te Arendonk, Ho r st 83 ;
- Retie, deel v an het a rtikel 2730, sectie H, de
pe rceelnummers 155 A/2 ( 60 a 40 c ~ ), 156 B (49 a 70 ca ),
156/2 ( 80 ca ), 155 A (1 ha 06 a 05 ca ), eigendom v n
QUETS Augusta , Juli a (oRetie, 4 .1 1 . 1911 ), echtgenote
STESSENS J oz ef (o Retie , 3 . 3 .1 910 ), s amen wonende te
Re tie, vlatermolen 6 ;
- Retie, dee l v an het a rtike l 2720 , sectie H, de perceelnummers 156 C ( 65 c a ), 158 i ( 10 a ), 157 (1 a 20 c a ),
eigendom v an QUETS Victor, Frans, Albert (o Retie, 23 . 9 . 19 16 ) ,
wo nende te Retie , Watermolen 8 ;
Artikel 3 .- Wa t betreft de rangschikking al s l andschep ,
wo rden voor de behartiging van het na tionaal belang , de
volgende beperkingen aan de rechten v an de eigenaars gesteld
behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen
van het arti kel 6 der wet van 7 augustus 1931, is het
verboden :
1) nieuwe constructies op te richten;
2 ) de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de
ordonnantie of het uitzi cht ervan te wijzigen ;
3) de beplantingen te wij zigen , de bestaande bomen meer
dan normaa l te snoeien en he t struikgewas te kappen of
uit te roeien;
4 ) reclame- panelen, of geli jk welke publicite it aan te brengen;
5 ) lucht- en grondgeleidingen te plaatsen ;
6 ) vijvers of grachten te dempen;
7) de wegen~s te verharden;
8 ) de natuurlijke configur aties van het terrein te wij zigen
doo r a llerha nde we rken en a llerhande moge lijke a ctiviteiten
of ingrepen .
Rrt;illke:h 4= ~- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, ~ juli 1975.

VAN KONI NGSWEGE
De Minister van Nederl andse Cultuur en Vlaamse Aange legenheden,

