SIINI STER IEEL BESU ;IT HOUD ENDE
DE OPHEFFI:\'G VAN BESCIIERMI:\'G ALS MON UMEN T,
STAD S- EN DORP SGEZ ICHT

DE VLAAMSE MI:\'ISTER VAN BINNE:\'LA:\'DSE AA:\'GELEG
ENHEDEN,
CUL TUUR, JEUG D EN AMBT ENAR ENZA KEN

Gelet op de bijzon dere wet van 8 august us 1980 tot hervom ling der
instell ingen, gewijz igd bij de bijzon dere wet van 8 august us 1988,
inzond erheid artikel 6, § 1, I, 7;
Gelet op het decree t van 3 maart 1976 tot besche nning van
:\1onu menten , Stads- en Dorpsg ezichte n, gewijz igd bij decree t van
18
decem ber 1992, 22 febma ri 1995, 22 decem ber 1995, 8 decem ber
1998,
18 mei 1999, 7 decem ber 200 I en 21 novem ber 2003;
Gelet op het beslui t van de Vlaam se regerin g van 10 juni 2003 tot
bepali ng van de bevoeg dheden van de leden van de Vlaam se regerin
g,
gewijz igd bij de beslui ten van de Vlaam se regerin g van 29 august
us
2003, 24 oktobe r 2003 en 18 febmari 2004;
Gelet op het minist erieel besluit van 30 oktobe r 1985 houde nde
besche rming als monum ent, stads- of dorpsg ezicht te Alveri ngem
(Hoog stade) van de voonn aligc herber g "In de Groen e Poort" ;
Gelet op het advies "an d" Konin klijk" COll1missi" voor Monum enten
en Lands chappe n \a11 ! juli 2004;
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\ 2n hèl decree t yan 3 rnaan 19-6 tot bCSCheI1111ng yan
\IoIlUmCl1lt:n, Stads- en Dorps gezich ten, gc\\"ijzjgd bij decreet van
18 dCCC111bcr 1992- 22
'~C'W""S d~ bèp~llingèl1

februari 1095,22 december 1095, 8 december 1998, 18 mei 1999,7 december 2001 en 21
noyember 2003:
- AJ\'cringel11 (l-loogstadc): Hoogstadestraat nr. 51, \oonmllige herberg zg. "In de Groene
Poort"

Brussel, 5 juli 2004

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangc1egenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

Paul VAN GREMBERGEN

