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VLAAMSE REGERlNG

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming 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, 18 mei 1994, 11 januari 1995 en 12
januari 1995;
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 03 mei 1996
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 07 november
1996,

BES L U I T
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens zlJn artistieke, historische en industrieel-archeologische waarde:

"

- als monument:
Fabriekshal Meubelfabriek Van Craen, gelegen te Mechelen,
Guldendal 21 : bekend ten kadaster :
Mechelen, 3e afdeling, sectie E, pe r cee lnummer(s) 263K(DEEL)
Art . 2.

De artistiek e, historische en industriee l -archeologische waarde wordt omschreven als volgt:
Interessant voorbee l d van een fabriekshal uit het interbellum,
met architectura l e kenmerken eige n aan de bouwpe ri ode e n voorzien van een betonnen structuur die werd bekleed met gedetailleerde en geritmeerde bakstene n gevelwanden; als een met
andere plaatse l ijke voorbee l den te verge l ijken materiële getuige van de belangrijke industr i ële activiteiten in casu de
meubelindustrie, in het Meche l se .
Met het oog op de beschermi ng zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vl aamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding e n onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Be l g i sch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel,

- 6 MAART 1997
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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