VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER
BUITENLANDSE HANDEL EN STAATSHERVORMING
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschenning van
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
artikel 6, §1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 april 1993, 7
oktober 1993 en 18 mei 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992
tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse
regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari
1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 1994 houdende
vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Konink1ijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 december
1994,
BESLUIT:
Artikel 1.- Wordt beschennd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976 als monument:
Sint-Jansvliet 16 : het volledige gebouw
afdeling, sectie D, perceelnummer 3355b.

gekend ten kadaster

Antwerpen, 4de

Grote Hondstraat 43-47 : de volledige gebouwen : gekend ten kadaster : Antwerpen, 6de

afdeling, sectie F, perceelnummers 1262 xl0 (nr.43) , 1262 yl0 (nr. 45), 1262 z10 (nr.
47).
Filomenastraat 24: het volledige gebouw
afdeling , sectie F, perceelnummer 1262 cll

gekend ten kadaster

Antwerpen, 6de

omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en de historische, meer
bepaald architectuurhistorische waarde :
Gebouwen naar ontwerp van Stordiau, opgericht in 1887 in Florentijnse
neorenaissancestijl. Gaaf bewaard en zuiver voorbeeld van deze stijl die te Antwerpen
uitsluitend door Stordiau beoefend werd en waarvan slechts enkele exemplaren gekend
zijn, waardoor zij een uniek karakter verkrijgen.
Hemelstraat 21-23 : Kapel van het Allerheiligste Sacrament met inbegrip van het
bepleisterde en gepolychromeerde interieur en het neogotische meubilair onroerend door
bestemming: gekend ten kadaster: Antwerpen, 6de afdeling , sectie F, perceelnummer
1488 k8.
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en de historische, meer
bepaald architectuurhistorische waarde :
Kapel naar ontwerp van Stordiau, opgericht in 1890-1892. Het sterk doorgedreven
neogotische karakter van het interieur met vooral de nadruk op het decoratieve karakter
ervan vormt een uitzondering in het bewaarde werk van Stordiau.
Stierstraat 8-16 : de volledige gebouwen : gekend ten kadaster : Antwerpen, 6de afdeling,
sectie F, perceelnummers 1275 c5 (nr. 8), 1275 a5 (nr. 10) , 1275 z4 (nr. 12), 1275 s5
(nr. 14), 1275 y5 (nr. 16).
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde en de historische,
meer bepaald architectuurhistorische waarde :
Gebouwen naar ontwerp van Stordiau, opgericht in 1896 in Florentijnse
neorenaissancestijl. Breed en monumentaal uitgebouwd gevelfront dat een merkpunt vormt
in de buurt. Gaaf bewaard en zuiver voorbeeld van deze stijl die te Antwerpen uitsluitend
door Stordiau beoefend werd en waarvan slechts enkele exemplaren gekend zijn. Deze
krijgen hierdoor een uniek karakter.
Artikel 2.- Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994) .
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