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VLAAMSE RE-GERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6,

§l,

I,

7°;

Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 09 juni 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het_ advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 07 januari
1999,

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

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Begijnenstraat 9, gelegen te Turnhout : bekend ten kadaster:
Turnhout, 4e afdeling, sectie Q, perceelnummer 354R.
Art. 2.
De historische, meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt omschreven als volgt:
Het herenhuis dokter Vogels, van 1838, is qua volume en uitwendige vormgeving - de combinatie van uitgesproken horizontale en verticale markeringen gedomineerd door een kolossale
pilasterorde - zeker representatief voor de nabloei van de
laatclassicistische architectuur in het algemeen en voor Turn-

hout het enig bewaarde exemplaar in dit genre; een belangrijk
element voor bescherming is ook de beeldbepalende ligging in
de onmiddellijke omgeving van het kasteel.
Met het oog op de besche r ming zijn van toepassing:
A.

De beschikki ngen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .
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Brussel,

Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn ,
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