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,

I,

70i

van de
Vlaamse regering
Gelet
op
het besluit
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 dorpsge zichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van Ol april 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:
Voormalige gemeentelijke meisjesschool, nu Academie voor
Schone Kunsten, Gemeentestraat 3-5;
bekend ten kadaster:
Turnhout, 4e afdeling, sectie Q, perceelnummer 464P4DEEL .
Art. 2.
De historische, meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt als volgt omschreven :

De voormalige gemeentelijke meisjesschool van 1873-1876 , gebouwd in een neoclassicistisch geïnspireerde stijl, is de eerste overheidsopdracht van provinciaal bouwmeester P.J. Taey-

mans in Turnhout. In de bestuurlijke, architecturale en stedenbouwkundige geschiedenis van Turnhout is het een interessant tijdsdocument met duidelijke bouwkundige kwaliteiten :
evenwichtige opbouw, monumentaal stijlvol gevel front , functionele planindeling, ruime goed verlichte lokalen, sobere inrichting; latere aanpassingen hebben het originele karakter
niet wezenlijk verstoord.
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 voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel,
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Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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