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BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8
augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober
199.2 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 april
1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11 januari 1995 en 12
januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot delegatie van de 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 besluit van de Vlaamse minister van 8 juni 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van
Monumenten en Landschappen
oktober 1995;

de Koninklijke Commissie voor
van het Vlaamse G,ewest van 5

Gelet op de
ligging binnen
goedgekeurde verkaveling;

de

omschrijving

van

een

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn en van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,

BESLUIT
Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke
voor Monumenten en Landschappen, integraal" deelui tm
dit besluit en medebetekend, woràt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen
van 3 maart 1976:
'

villa met inbegrip van het interieur
gelegen te Philip de Denterghemlaan 2

De

(Deurle), bekend ten kadaster: Sint-Matens-Latem, 2de afdeling
(Deurle), sectie A, 2e blad, 185 c / 2, deel van 185 g/ 2;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
artistieke waarde,
als een uniek voorbeeld van een "Moderne Woning" van de
Gentse wereldtentoonstelling van 1913 en met inbegrip van het
meubilair in Deurle wederopgebouwd;
als een voor het Gentse uitzonder lij k voorbeeld van een
villa in art nouveaustijl tevens ingericht en bewoond door de
ontwerper-architect;
- als belangrijk werk in late art nouveaustijl van architect
Oscar Vande Voorde;
- als fraai voorbeeld van een goed bewaard interieur naar ontwerp van architect O. Vande Voorde in art nouveaustijl, aansluitend bij de Wiener Sezession en de Schotse Glasgow- school
en in bepaalde details reeds neigend naar de Art Deco;
als een fraai voorbeeld van tuinarchitectuur met terrasvormige aanleg met keermuren, samen met de twee tuinpaviljoentjes een mooi geheel vormend.
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 de monumenten en de
stads - en dorpsgezichten.
Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten,

stads en dorpsgezichten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

3 C -05- 1995

De minister-president

an de Vlaamse Regering,

Luc VAN DEN BRANDE.
De Vlaamse minister van Op nbare Werken Vervoer en
Ruimtelijke Ordening,

~~
Eddy

De Vlaamse ministe

BAL D~WIJN S .

Cultuur, Gezin en Welzijn,

