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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
MIDDELKERKE (WESTENDE) : Dorpskom Westende-Bad. Bescherming
als dorpsgezicht.
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
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 wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 1996
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 het Vlaamse Gewest van 7 maart
1996;
BESLUIT :

Artikel 1.
- wordt beschermd als dorpsgezicht overeenkomstig
de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij
decreet van 22 februari 1995,
het gedeelte van Westende-Bad, zoals afgebakend op bijgaand
plan, bekend ten kadaster Middelkerke 10e afdeling (Westende
1e afdeling), sectie A, 1e blad, 1e deel;
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2.

omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
sociaal-culturele - meer bepaald de architectuur-historische
en stedebouwkundige - waarde als zijnde
. een gaaf bewaard en centraal gedeelte van de oorspronkelijke
aanleg van de badplaats Westende ontworpen door architect o.
Van Rysselberghe in 1903 . Dit gebied omvat de H. Jasparlaan of
Koninklijke Baan als O.W.-as, met ten Z . ervan de vrijstaande
st . -Theresiakapel en een gedeelte van de "pittoreske" landelijke verkaveling met cottages midden tuinen en kronkelende
paden, en, met ten N. van de Koninkli jke Baan, losstaande
villa's als overgang naar de meer stedelijke zone .
. een interessant ensemble van "vrijetijdsarchitectuur" waarvan de architecturaal waardevolle gebouwen een uitzicht hebben
dat typisch is voor Westende-Bad en er mede het karakter van
bepalen .

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
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 stadsen dorpsgezichten.

Brussel,

1 7 APR. 1996

Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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MARTENS .

