MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN , AMBTENARENZAKEN EN SPORT ,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten , stads - en dorpsgezichten , gewijzigd bij decreet van 22 februar i 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen , gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1 988 , inzonderheid artikel
6 , §1 , I , 7°;
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
Gelet
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering ;
Gelet op het ministerieel besluit van 05 februari
1999 houdende vaststelling van de ontwerplijst van
voor bescherming vatbare monumenten ,
stads en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 01 juli 1999 ,

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

Wegens zijn historische waarde:
- als monument :
Antwerpen, Lange Koepoortstraat 36 :
bekend ten kadaster :
Antwerpen , Ie afdeling , sectie A, perceelnurnrner 2236.
Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Gebouw uit de 16de eeuw. Representatief voorbeeld van de tra ditionele bak- en zandsteenstijl zoals die tijdens de 16de
eeuw in Antwerpen in voege was.
Restant van de oorspronkelijke bebouwing van de Lange Koe poortstraat zoals deze voorkwam voor de verbreding van de
straat in de 19de eeuw . Door de ligging op de hoek vormt deze

woning tevens de aanzet van dit oudere deel van de straat.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regerlng
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel,

29 september 1999

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden , Ambtenarenza n en Sport,
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