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 bescher ming 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,

7°i

Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegd heden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 07 juli 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezi chten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van Ol april 19 99 ,

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

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Sint - Antoniusstraat 16, gelegen te Turnhout :
bekend ten kadaster:
Turnhout, 4e afdeling, sectie Q, perceelnummer 464R3.
Art. 2.
de historische meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt als volgt omschreven

Breed uitgewerkt herenhu i s in neoclassicistische stijl van ca.
1880, vergroot met een veranda en bijgebouwen ca. 1903-1904 en

een derde bouwlaag in 1913 ; het sober repititief gevelschema
met strakke horizontale markeringen , correspondeert met een
doorzichtige binnenindeling . Als belangrijke kwaliteiten gelden vooral de grote authenticiteit en de ongerepte bewarings toestand van het geheel, in het bijzonder van het interieur ,
dat naast de bouwkundige kenmerken van het eind 19de- begin
20ste - eeuwse herenhuis ook een hele waaier van socio - culturele
aspecten uit de toenmalige leefwereld illustreert .
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).
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