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 , ge wijzigd 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°;

Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
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 dorpsge zichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 01 april 1999,

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

Wegens zijn artistieke en historische waarde:
- als monument:
Onze - Lieve-Vrouw van Gratiekerk, gelegen te Antwerpen,
Frankrijklei 89 : bekend ten kadaster:
Antwerpen, 8e afdeling, sectie H, perceelnummer 1207X6 .
Art . 2 .
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
Kerk gebouwd in Ur/'l - ell in een monumentale neogotische stijl
met een rijkelijk met polychromie versierd interieur. Ze behoort tot de reeks vroege neogotische kerkgebouwen die te
Antwerpen werden opgericht.

De historische meer bepaald architectuurhistorische waarde
wordt als volgt omschreven:
Kerk gebouwd als onderdeel van college en klooster van de
jezuïeten langs de in 1866 aangelegde Frankrijklei . Dit gebouw
behoort tot het oorspronkelijk 19de- eeuws stedenbouwkundig
concept van de Antwerpse leien die naar het voorbeeld van de
Ring van Wenen werden opgevat als een ruime boulevard waar langs markante gebouwen lagen en waar deze kerk tot op de dag
van vandaag een beeldbepalend element vormt in het stadsbeeld .
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 monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel,

o6 -10- 1999

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden , Ambtenarenzaken en Sport ,
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