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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 het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen, gegeven op 22 mei 1975;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN .WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN .WIJ :
Artikel 1.- Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, de
Singelberg te Beveren-Waas, bekend ten kadaster :
- Beveren..,Waas le afdeling, deel van het artikel 4366, sectie B,
de perceelnummers 96 (95a 70ca), ·97 (99a 50ca), eigendom van
Mevrouw Weduwe De Bock-Van Esbroeck en kinderen, wonende te
Beveren-Waas, Heiveldstraatl19/1;
- Beveren-Waas le afdeling, deel van het artikel 8835, Sectie B,
perceelnummer 98A (71a 20ca), eigendom van Lesseliers-D'Hooghe
Edouard, wonende te Beveren-Waas, Kloosterstraat 21;
- Beveren..,Waas le afdeling, deel van het artikel 3866, sectie B,
de perceelnummers 99A (92a 90ca), 99B (70a 90ca), 99C (64a),
99D (45a 90ca), 99E (46a 30ca), 99F (73a 20ca), eigendom van
Palsma-de Heusch de la Zangrije Bontje, wonende te 's Hertogenbos,
Koningsweg 54;
- Beveren-Waas le afdeling, deel van het artikel 9434, sectie B,
perceelnummerl00B (39a 99ca), eigendom van de Cock de Rameyen
Alain, wonende te Berlaar, Rameyenstraat 4 en van de Cock de
Rameyen Didier, wonende te Schoten, Jef Denijnlaan 7;
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- Beveren-Waas le afdeling, deel van .het ·artikel. 7208,sectie B,
perceelnurnmer 100C (85a 72ca), eigendom van Mevrouw Wwe De
SChepper-Gilles Jozef en kinderen, wonende te. Beveren-Waas ,
Zillebeek, 42;
- Beveren-Waas leafdeling, artikel 9697, sectie B, perceelnurnmer
lOOD (50a 73ca), eigendom van De Bock-Van .Hoorinck Achiel, wonende
te Kallo, Sint-Niklaas straat . 1.
Ar t ik eT· 2 .. -, Voor de behartiging van het nationaal belang ,.wordende
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 constructi.es op te·. richten;
2} De bestaande geboUwen te slopen, te· verbouwen en deordonnantie of het uitzicht ervan te wijzigen;
3} De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan .normaal
te snoeien en het ·.struikgewaste·kappen of uitte· 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. configuraties van het terrein .te w~Jz~gen .door
allerhandewerke·n en allerhandemogelijkeactivi.teiten of ingrepen.
Arti·ke13. - Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met :de uitvoering van di tbeslliit.
Gegeven te

Brussel 22 oktober 1975

VAN KONINGSWEGE
De Minis.ter van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden,
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