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 bijzon dere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
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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 29 juli 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 Ol april 1999,

BES L U I T

Wordt beschermd, overee nkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel 1 .

Wegens ZlJn historische waarde:
- als monument:
de oude delen van het voormalig gemeentehuis, gelegen te
Oud- Turnhout, Dorp 31 : bekend ten kadaster:
Oud- Turnhout, 2e afdeling, sectie F, perceelnummer 397KDEEL.
Art. 2.
De historische , meer bepaald architectuur-historische waarde,

wordt als volgt omschreven :
Het gemeentehuis van Oud-Turnhout, gebouwd in 1908 (ontwerp
van 20/12/1906) naar ontwerp van J. Taeymans, is in het recent

geïnventariseerde kanton Turnhout een monumentaal, rijk uitgewerkte en gaaf bewaard exemplaar in zijn genre. De diverse
torenelementen geven het gebouw een opvallend robuust karakter
binnen de sobere dorpskern. Als enige aan het dorpsplein gelegen component van een traditionele dorpsstructuur, vervult
het gemeentehuis een belangrijke centrumfunctie.

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 voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel,

- 8 JUtl 1999
Vlaamse minister van

~ultuur,
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Gezin en Welzijn,

