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 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 0 ;
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 17 mei 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 02 maart 2000,

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976, gewij zigd bij decreet van 22 februari
1995;

Artikel.

Wegens zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
VILLA 'LES ZÉPHIRS', gelegen te
Middelkerke (Westende), Henri Jasparlaan 173;
bekend ten kadaster:
Middelkerke, 10e afdeling, sectie A, perceelnurnrner(s) 1P58 (DEEL) .
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een architecturaal waardevolle invulling van de stedebouwkundige aanleg van Westende-Bad, oorspronkelijk ontworpen door
architect o. Van Rysselberghe in 1903. Het betreft een interessant,
en gaaf bewaarde voorbeeld van "vrijtijdsarchitectuur", waarvan de
waarde eveneens vervat ligt in het verzorgde interieur met onder
meer de behouden art nouveau aankleding, de fraai uitgewerkte badkamer en de kelderkeuken ...

. / ..

2.

De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven :
Als een getuige van het elitaire karakter van het kusttoerisme van
na de Eerste Wereldoorlog

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 stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel ,

30 mei 2000

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,

