
3. Ontleding van de situatie
a. Factor in verband met het beschreven gezondheidsprobleem
b. Beschikbare epidemiologische gegevens
c. Beschrijving van het publiek (omvang van de te bedienen bevolking, sociaal, economisch, cultureel niveau,

huisvesting...)
d. Psycho-sociale kenmerken van het publiek
e. Programma’s voor gezondheidsopvoeding beschikbaar in het door het projekt bedoelde domein
f. Beschikbare geldmiddelen (samenwerking, andere financiële steun...)
4. Argumentatie
Waarom en voor wie is het projekt van belang ?
5. Actie- of onderzoeksprogramma
a. Algemene doelstellingen : gezondheid; opvoeding
b. Operationele doelstellingen : te ondernemen activiteiten (1) - onderzoeksprotocol (1)
c. Kalender voor de verwezenlijking
d. Evaluatie (in te winnen informatie, verwachte gevolgen van het programma, aan te wenden middelen voor de

evaluatie)
e. Eventuele mededeling van de resultaten van de actie of het onderzoek.
6. Raming van de begroting
De middelen nader omschrijven die beschikbaar zijn en deze die zullen moeten worden gevonden, de gewenste

financiering van de Franse Gemeenschap, de andere verwachte ontvangsten en financiering.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot

vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de
gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap en houdende sommige beslissingen tot uitvoering ervan.

De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector,
Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie,

Mevr. L. ONKELINX
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[97/29298 ]F. 97 — 1813
24 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la date d’entrée en vigueur du

décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion
sonore

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion
sonore et, en particulier, son article 51;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l’Audiovisuel,

Arrête :
Article unique. Le décret du 24 juillet 1997 entre en vigueur au 1er septembre 1997.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX

VERTALING

[97/29298]N. 97 — 1813
24 JULI 1997. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van

inwerkingtreding van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l’Audiovisuel » (Hoge
Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap van België) en de private diensten voor
klankradio-omroep

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l’audiovisuel » (Hoge Raad voor de
audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap van België) en de private diensten voor klankradio-omroep,
inzonderheid op artikel 51;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met de audiovisuele sector,

Besluit :
Enig artikel. Het decreet van 24 juli 1997 treedt in werking op 1 september 1997.
Brussel, 24 juli 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Voorzitster,
Mevr. L. ONKELINX
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