
— de tariferingsdiensten ″Clinique Le Valdor″, rue Basse Wez 301,
4020 Liège, erkend onder nr. 925 480 94000 et ″Centre psychogériatrique
Le Péri″, Montagne Sainte Walburge 4bis, 4000 Liège, erkend onder nr.
925 478 96000, erkend als één tariferingsdienst opgericht in het verband
van een verplegingsinrichting onder de benaming: ″Les Cliniques de
l’Ipal″, rue Basse Wez 301, 4020 Liège, erkend onder nr. 925 480 94000.

[C − 98/22370]

Nationale Hoge Raad voor gehandicapten
Aanwijzing van de secretarissen

Bij ministerieel besluit van 2 juni 1998, dat in werking treedt op
1 mei 1998, worden aangewezen in hoedanigheid van secretarissen van
de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten :
de heer Van Damme, P., adviseur;
Mevr. Havaert, A., adjunct-adviseur;
Mevr. Van Offenwert, G., adjunct-adviseur.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[S − C − 98/35626]

Gewestplan Limburgs Maasland. — Definitieve vaststelling van een
gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente
Kinrooi

Een besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 bepaalt :
Artikel 1. Een gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van

1 september 1980 houdende vaststelling van het gewestplan Limburgs
Maasland wordt definitief vastgesteld voor een gedeelte van het
grondgebied van de gemeente Kinrooi, afgebakend op bijgaand
bestemmingsplan, deel van het kaartblad 18/8, zoals aangegeven in de
bijlage 1 bij dit besluit.
Art. 2. Het plan dat de bestaande fysische en juridische toestand

aanduidt van het betrokken gebiedsdeel, zoals aangegeven in de bijlage
2 bij dit besluit, behoort tot de niet-normatieve delen van voornoemd
gewestplan.
Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is

belast met de uitvoering van dit besluit.

PROVINCIE LIMBURG

Advies van de Commissie van advies voor de ruimtelijke ordening voor de streek Limburg
Advies over het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 1997), houdende

voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Limburgs Maasland op het
grondgebied van de gemeente Kinrooi (deel van het kaartblad 18/8), over de adviezen uitgebracht door de Bestendige
Deputatie, door de betrokken gemeenteraden en over de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrif-
ten.

Dit dossier werd door de Streekcommissie besproken op de hierna volgende vergaderingen :
— 8 september 1997
— 8 december 1997
— 5 januari 1998
— 9 februari 1998

— les offices de tarification ″Clinique Le Valdor″, rue Basse Wez 301,
4020 Liège, agréé sous le n˚ 925 480 94000 et ″Centre psychogériatrique
Le Péri″, Montagne Sainte Walburge 4bis, 4000 Liège, agréé sous le
n˚ 925 478 96000, sont agréés comme un office de tarification constitué
au sein d’un établissement hospitalier sous la dénomination: ″Les
Cliniques de l’Ipal″, rue Basse Wez 301, 4020 Liège, agréé sous le n˚. 925
480 94000.

[C − 98/22370]

Conseil supérieur national des handicapés
Désignation des secrétaires

Par arrêté ministériel du 2 juin 1998 qui entre en vigueur le
1 mai 1998, sont désignés en qualité de secrétaires du Conseil supérieur
national des handicapés :
M. Van Damme, P., conseiller;
Mme Havaert, A., conseiller adjoint;
Mme Van Offenwert, G., conseiller adjoint.

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
[S − C − 98/35626]

Plan de secteur ″Limburgs Maasland″. — Fixation définitive
d’une partie du plan de secteur sur le territoire de la commune de
Kinrooi

Un arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 arrête :
Article 1er. Une modification partielle de l’arrêté royal du 1er septem-

bre 1980 fixant le plan de secteur «Limburgs Maasland» est fixée
définitivement pour une partie du territoire de la commune de Kinrooi,
délimitée sur le plan en annexe, partie de la feuille 18/8, tel qu’indiqué
à l’annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2. Le plan indiquant la situation physique et juridique existante
de la zone concernée tel qu’indiqué à l’annexe 2 au présent arrêté,
appartient aux parties non normatives du plan de secteur susmen-
tionné.
Art. 3. Le ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans

ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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INHOUDSTABEL :
1. Advies van de Commissie over het plangebied
2. Advies over het advies van de Bestendige Deputatie
3. Advies over de adviezen van de betrokken gemeenteraden.
4. Advies over de tijdig ontvangen bezwaarschriften

1. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER HET PLANGEBIED
De Commissie heeft zich bij de vorming van een eigen standpunt en visie over dit plangebied laten leiden door

de overwegingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997, het ontwerp-plan zelf, het advies
uitgebracht door de Bestendige Deputatie en de gemeenteraden en het tijdig ontvangen bezwaarschrift.

De Commissie verleent gunstig advies bij het ontwerp-plan.

2. ADVIES OVER HET ADVIES VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE D.D. 27 NOVEMBER 1997
Het advies van de Bestendige Deputatie luidt als volgt:
1. Vastgesteld wordt dat de bouwvergunning reeds werd afgeleverd alvorens het openbaar onderzoek van start

was gegaan. De vraag dient dan ook gesteld welke de zin is van dit openbaar onderzoek en de adviezen uitgebracht
in het kader daarvan? Voor de verklaring van werk van algemeen belang in het besluit wordt geen verantwoording
gegeven waarop dit gebaseerd is;

2. Nogmaals wordt aangedrongen op een globale ruimtelijke visie en verantwoording voor de geplande
inplantingen van Aquafn. Een afhandeling ad-hoc, zoals in dit dossier, kan niet bijgetreden worden.

Advies :
De Commissie neemt kennis van dit standpunt.
Argumentatie:
Het advies van de Bestendige Deputatie is gebaseerd op vaststellingen en niet op ruimtelijke argumenten.

3. ADVIES OVER DE ADVIEZEN VAN DE BETROKKEN GEMEENTERADEN:
3.1. Advies van de gemeente Kinrooi d.d. 15 december 1997
Inhoud
De gemeenteraad van Kinrooi brengt een gunstig advies uit over het voorstel van wijziging van het Gewestplan

Limburgs Maasland voor het grondgebied van de gemeente Kinrooi zoals voorlopig vastgesteld bij besluit van de
Vlaamse regering van 25 maart 1997.

Advies
De Commissie neemt kennis van dit advies.
Argumentatie
Dit advies wordt bijgetreden.
3.3. De gemeenten Dilsen-Stokkem, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen hebben geen advies uitgebracht zodat zij

geacht worden een gunstig advies te hebben uitgebracht.

4. ADVIES OVER DE TIJDIG ONTVANGEN BEZWAARSCHRIFTEN
— Het openbaar onderzoek had plaats van 8 september 1997 tot en met 6 november 1997.
— Er werd 1 bezwaarschrift ingediend door :
Natuurbeschermingsactie Limburg VZW
Boogstraat 35
3530 Houthalen-Helchteren
Inhoud :
a) De oprichting van het RWZI te Kinrooi wordt als werk van algemeen belang aangenomen. Dit houdt in dat de

werken reeds mogen vergund worden en uitgevoerd voordat het openbaar onderzoek in verband met de
gewestplanwijziging is opgestart.

De bevolking wordt hierdoor weer geconfronteerd met voldongen feiten politiek.
b) In de overwegingen van het besluit wordt gesteld dat de locatie niet tegenstrijdig is met de opties tot

bescherming van de open ruimte, gezien de integratie met het reliëf en aan te brengen beplantingen.
Deze argumenten houden geen steek: de infrastructuur zal na een aantal jaren minder opvallen in de omgeving

omwille van de aanwezige beplanting, maar de infrastructuur zelf is een aantasting van de open ruimte.
c) Het gebied tussen de deelgemeenten Kessenich en Geistingen, en ten westen begrensd door de gewestweg

Maaseik-Kessenich was tot voor kort een volledig open (niet bebouwd) landschap.
Na de grindwinning Vissenakker en de in uitvoering zijnde grindwinning Boterakker blijft er van het hele gebied

nog slechts een kleine fractie over. Slechts het gebied tussen de Witbeek en de gewestweg is nog open landschap.
In het recente verleden werd een deel van een landbouwbedrijf overgeplaatst naar dit open gebied.
De overheid baseert zich nu op het gegeven dat er nabij de inplantingsplaats deze boerderij is gelegen om de

inplanting te verantwoorden.
Op die manier wordt de open ruimte niet gevrijwaard: zoals bekend kan men nu in de landbouwgebieden

boerderijen oprichten, ook al wordt de open ruimte hierdoor aangetast. De inplanting van een boerderij in een
landschap thans gebruiken als argument om het gebied verder vol te bouwen is natuurlijk onaanvaardbaar.

De NAL vzw stelt daarom voor dat een nieuwe inplantingsplaats voor het RWZI wordt gezocht.
Advies :
a) De Commissie neemt kennis van deze vaststelling.
b) Dit bezwaar wordt niet bijgetreden.
c) De Commissie neemt kennis van deze vaststelling.
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Argumentatie :
a) Dit is geen ruimtelijk argument.
b) + c) Door de vaststelling dat reeds een boerderij werd ingeplant in dit gebied wordt reeds aangegeven dat dit

gedeelte niet meer als open ruimte kan worden beschouwd.
De Commissie geeft aan de Voorzitter opdracht het advies zo snel mogelijk aan de Gouverneur over te zenden en

dit zeker voor het einde van de adviestermijn.

Gedaan in zitting van 9 februari 1998,

Namens de Commissie :

J. Ruyters. H. Houben-Bertrand.
Secretaris. Gouverneur-Voorzitter.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 98/27420]

Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 30 juin 1998 approuve les modifications statutaires telles qu’adoptées par les associés de
la société coopérative ″Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de Liège et de Waremme″ en séance
de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1997.

Un arrêté ministériel du 30 juin 1998 approuve les modifications statutaires telles qu’adoptées par les associés de
la société coopérative Centre intercommunal de Santé ″Arthur Nazé″ en séance de l’assemblée générale extraordinaire
du 25 juin 1997.

Un arrêté ministériel du 30 juin 1998 annule la décision du conseil d’administration de la société coopérative à
responsabilité limitée ″Centre Inter Universitaire - Hôpital Ambroise Paré″», prise lors de sa séance du 1er avril 1998,
infligeant une peine disciplinaire consistant en une retenue de traitement de 20 % pendant un mois à Mme Dupuis.

PROVINCE DE NAMUR. — Un arrêté ministériel du 25 juin 1998 approuve la résolution du 24 avril 1998 par
laquelle le conseil provincial de Namur décide de modifier les conditions d’accès par promotion au grade d’animateur
en chef.

BRAINE-LE-CHATEAU. — Un arrêté ministériel du 30 juin 1998 déclare recevable mais non fondé le recours
introduit le 27 mai 1998 par le conseil communal de Braine-le-Château contre l’arrêté de la députation permanente du
Brabant wallon du 30 avril 1998 annulant partiellement la délibération du conseil communal de Braine-le-Château du
26 janvier 1998 arrêtant, pour les exercices 1998 à 2000 inclus, un règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de
diffusion affectés à un système global de communication mobile.

[C − 98/27431]

Protection du patrimoine

CHARLEROI. — Par arrêté ministériel du 23 juin 1998, les attendus de l’arrêté ministériel du 8 décembre 1997
classant comme monument certaines parties de l’immeuble situé rue de Bomerée 132, à Mont-sur-Marchienne, sont
modifiés, conformément aux dispositions des articles 192 à 200 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine.

LESSINES. — Par arrêté ministériel du 18 juin 1998, l’installation de chargement mécanique de bateaux, sise rue
R. Magritte, à Lessines, est inscrite sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles 189 à 191 du
Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Une zone de protection est établie aux alentours, conformément aux dispositions de l’article 200 du Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

24187BELGISCH STAATSBLAD — 25.07.1998 — MONITEUR BELGE


