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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 19'72;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
ïllonumenten en Landschappen, gegeven op 27 februari 1975;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Brabant, gegeven op 23 juli 1974;
Op de voordracht van Onze ~1inister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN VlIJ BESLOTEN EN BESLUITEN VlIJ :

Artikel 1.- Als monument wordt gerangschikt, overeenkomstig
de bepalingen van het artikel 1 der wet van 7 augustus 1931,
de Sint-Servatiuskerk te Hoegaarden, bekend ten kadaster :
Hoegaarden, deel van het artikel L;19, sectie K, het perceelnummer 34 (ia iOca), eigendom van de gemeente Hoegaarden.
Artikel 2.- Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig
de bepalingen van het artikel 6 él;er ,vet van 7 augustus 1931 ,
de onmiddellijke omgeving van vermelde kerk, bekend ten
kadaster : Hoegaarden, deel van het artikel 6162, sectie K,
het perceelnummer 33 L (61a), eigendom van PURNELLE (Célestin,
Joseph (OZétrud-Lumay, 119/5/1906) en echtgenote GIROULLE
Joséphine, Octavie (0 Hoegaarden, 5/7/1913), samen wonende
te Hoegaarden, Rommmersom 16.
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Artikel 3 .- \'lat betreft de rangschikking als landschap
Worden voor de behartiging van het nationaal belang , de
volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
b ehoudens toelating verleend over eenkomstig de bepali ngen
van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, i s he'l; ver boden
1) Nieuvle constructies op te richten;
2 ) De bestaande gebouwen te slopen , te verbou\'l en en de ordonnanti e of het uitzicht ervan te wijzigen;
3) De beplantingen te wijzigen , de bestaande bomen meer dan
normaal te snoe i en en het str u i kgevlas te kappen of uit te
roeien;
'-1~7'l Reclame - pa nelen , of gelijk welke publ i citeit aan 'ce brengen
Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
Vijvers of grachten te dempen;
De wegenis te verharden;
8 ) De natuurlijke configuraties van het terrein te wlJzlgen
door allerhande werken en a llerha nde mogelijl,e activiteiten of ingrepen .
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 juli 1975.

VP,N KONINGSIlEGE
De Hi nister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden

