VLAAMSE REGERING

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

1

§1,

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:
Warandestraat 49 gelegen te Turnhout
bekend ten kadaster:
Turnhout, 4e afdeling, sectie Q, perceelnummer 464F4DEEL.
Art. 2.
De historische, meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt als volgt omschreven :
Het neoclassicistisch hoekhuis, waarvoor in 1881 een bouwaanvraag werd ingediend n.o.v. architect H. Vandenplas, vervult
samen met het gelijkaardige hoekhuis nr. 57 met de Gemeente-

straat (eveneens voor bescherming voorgesteld) een belangrijke
rol in de stedenbouwkundige context van Turnhout. Het illustreert de bijzondere zorg die in de 19de eeuw aan een hoeksituatie besteed werd. Het behoort bovendien tot de beste reali saties in neoclassicistische stijl in Turnhout en werd in een
gave toestand bewaard. De bewaarde indeling en interieurelementen verhogen het representatieve karakter.
Vermeldenswaardig is het monumentale glasraam in de traphal,
met zijn uitzonderlijk groot formaat en daarom bijna exclusief
te noemen binnen West-Europa.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschrift e n inzake instandho uding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994 ) .

1 7 MEI 1999

Brussel,

Vlaams

ml 'ster van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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