
- de erkenning onder nr. CE 1664 van het dagverzorgingscentrum « Breugheldal » Itterbeeksebaan 208, te
1701 Dilbeek (Itterbeek), beheerd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Dilbeek, wordt
verlengd met ingang van 31 december 1994 tot 31 december 1996 voor maximaal 1 verblijfseenheid .

Een afwijking op de erkenningsnorm 4 .1 .1 ., vervat in de bijlage C van het besluit van de Vlaamse regering van
17 juli 1985, wordt toegestaan voor de duur van de erkenningstermijn .

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing .

- de erkenning onder nr. PE 1552 van het rusthuis « Ter Kimme », Kloosterstraat 3, te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
beheerd door de V.Z.W. « Centrum voor Bejaardenzorg Ter Kimme »; zelfde adres, wordt verlengd met ingang van
1 juli 1995 tot 1 juli 2000 voor maximaal 126 woongelegenheden .

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend'
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing .

Bij besluiten van de administrateur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de
Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin, van 18 mei 1995 wordt
bepaald

- de erkenning onder nr. PE 1669 van het dagverzorgingscentrum « Sint Jozef », Leegstraat 17, te 9960 Assenede,_
beheerd door de V.Z.W. « Zusters Kindsheid Jesu, te Assenede, te Gent », Nederpolder 1, te 9000 Gent, wordt verlengd
met ingang van 31 decémber 1994 tot 31 december 1997 voor maximaal 15 verblijfseenheden .

Een afwijking op de erkenningsnorm 3 .2 .3 . vervat in de bijlage C van het besluit van de Vlaamse regering van _
17 juli 1985 wordt toegestaan voor de duur van de erkenningstermijn.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.

- de erkenning onder nr. PE-32 van het rusthuis « Huize Mariatroon », Brusselsestraat 90, W9200 Dendermonde,
beheerd door, de V.Z.W. « Huize Mariatroon », zelfde adres, wordt verlengd met ingang van 1 augustus 1995 tot
1 augustus 1997 voor maximaal 102 woongelegenheden .

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend ,
bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing .

Bij besluit van dè administrateur-generaal van de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de
Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 26 juli 1995 wordt de erkenning onder nr. CE 1639 van
het service-flatgebouw « Ten Olme »,'Langemeerstraat 2, te 8500 Kortrijk, beheerd door het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn- van Kortrijk, verlengd met' ingang van 1 oktober 1994 tot 1 oktober 2000 voor maximaal
60 wooneenheden,

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.

De erkenning onder nr .. PE 1351 van het rusthuis «Andante »,'Van Bunnenlaan 25, te 8300 Knokke-Heist, beheerd
door de B.VB.A. « Andante », zelfde adres, wordt verlengd met ingang van 1 september 1995 tot 1 september 1998
voor maximaal 20 woongelegenheden .

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raadvan State binnen de 60 dagen na kenniseving van deze beslissing .

COMMUNAUTE FRANÇAISE - FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES AFFAIRES SOCIALES
Mise à la retraite

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
7 septembre 1994, démission honorable de ses fonctions est
accordée, le ler juillet 1995, .à M. Jean Dierickx, inspecteur
hygiéniste .

A partir de cette date, l'intéressé est autorisé à faire valoir ses
droits à une pension de retraite et à porter le titre honorifique de ses
fonctions .

Attribution de fréquences
Par arrêté du 10 avril 1995, le Gouvernement de la Communauté

française a mis provisoirement à la disposition de la Radio-Télévision
belge de la Communauté française les fréquences suivantes, en atten-
dant les coordinations prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du
10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion en modulation de
fréquence dans la bande 87 .5 MHz - 108 MHz

MONITEUR BELGE - 23.08.1995 - BELGISCH STAATSBLAD

VERTALING

MINISTERIE VAN CULTUUR EN SOCIALE ZAKEN
Inrustestelling

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
7 september 1994 wordt op 1 juli 1995 aan de heer Jean Dierickx,
inspecteur-hygiënist, eervol ontslag uit zijn ambt verleend .

Vanaf deze datum mag de betrokkene zijn rechten op een rust-
pensioen doen gelden en de titel van zijn ambt voeren .

Toekenning van frequenties
Bij besluit van 10 april 1995 heeft de Regering van de Franse Gemeen-

schap de volgende frequenties voorlopig toegekend aan de Radio- --
Télévision belge de la Communauté française », in afwachting van de
coördinaties voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit van
10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodu- .
latie in de band 87.5 MHz - 108 MHz.

H . ant . grond

40 m
100 m.
120 m

Fréquence Station PAR H ant . sol Frequentie Station ERP

89.9 MHz Bruxelles 100 W ND 40 m 89.9 MHz Brussel 100 W ND
92.5 MHz Bruxelles 500 W ND 100 m 92.5 MHz Brussel 500 W ND
96.4 MHz - Liège 5 kW ND 120 m 96.4 MHz Luik 5 kW ND
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