
Bij koninklijk besluit van 9 juli 1998 is Mevr. Verhaegen, Magali,
benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-
bediende, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, ter vervanging van de
heer Vangronsveld, Celestin, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 1998 is de heer Luc Windey benoemd
tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeids-
rechtbank te Leuven, ter vervanging van de heer Adelin Reyniers,
wiens mandaat hij zal voleindigen.
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[C − 98/35841]

Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. — Voorlopige vaststelling van het
ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het
grondgebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Lokeren

Een besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 bepaalt :

Artikel 1. het hierbijgevoegde ontwerpplan Sint-Niklaas - Lokeren
tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 7 novem-
ber 1978 houdende vaststelling van het gewestplan Sint-Niklaas -
Lokeren wordt voorlopig vastgesteld voor delen van de kaartbla-
den 7/5, 7/6, 14/8, 15/1, 15/2, 15/6 en 15/7 met aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in de bijlagen 1 tot en
met 5 bij dit besluit.

Art. 2. De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand
behorende tot de niet-normatieve delen van voornoemd gewestplan,
zijn vervat in de bijlagen 6 tot en met 9 bij dit besluit.

Art. 3. De aanleg van het Deurganckdok, de werken en handelingen
noodzakelijk voor de realisatie van de gecontroleerde overstromings-
functie van het gebied te Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, de aanleg van
het wachtbekken en vijzelgemaal in Lokeren en de aanleg van de
Park-and-Ride-parkeerplaats te Beveren-Melsele worden als werk van
algemeen belang verklaard.

Art. 4. De heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen is
belast met het openbaar onderzoek van het in de artikelen 1 en 2
voorlopig vastgestelde ontwerpplan.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening,
is belast met de uitvoering van dit besluit.

[C − 98/35835]

Natuurbehoud. — Hoogdringende onteigening. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 21 april 1998, blz. 11812, moeten in het uittreksel van het ministerieel besluit van
23 maart 1998 tot onteigening van de « Kleiputten van Heist », dat dient gepubliceerd te worden onder het
« departement Leefmilieu en Infrastructuur », ook enkele spelfouten verbeterd worden :

6e regel : « onroerende goederen» in plaats van «omroerende goederen »;
12e regel : « teneinde » in plaats van « teneide »;
19e regel : « Aminal » in plaats van « Animal »;
21e regel : « Aminal » in plaats van « Animal »;
30e regel : « omstandigheden » in plaats van « omstandighede ».

Par arrêté royal du 9 juillet 1998, Mme Verhaegen, Magali, est
nommée juge social effectif au titre de travailleur employé au tribunal
du travail d’Anvers, en remplacement de M. Vangronsveld, Celestin,
dont elle achèvera le mandat.

Par arrêté royal du 9 juillet 1998, M. Luc Windey, est nommé juge
social effectif au titre d’employeur au tribunal du travail de Louvain, en
remplacement de M. Adelin Reyniers, dont il achèvera le mandat.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
[C − 98/35841]

Plan de secteur St.-Nicolas-Lokeren. — Fixation provisoire du projet
de plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire
des communes de Beveren, Kruibeke et Lokeren

Un arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 :

Article 1er. fixe provisoirement le plan de secteur annexé St.-Nicolas -
Lokeren de modification partielle de l’arrêté royal du 7 novembre 1978
fixant le plan de secteur St.-Nicolas- Lokeren pour les parties des
feuilles 7/5, 7/6, 14/8, 15/1, 15/2, 15/6 et 15/7 avec prescriptions
urbanistiques complémentaires telles que comprises dans les annexes
1re à 5 comprise auprès du présent arrêté.

Art. 2. Les cartes présentant la situation physique et juridique
appartenant aux parties non normatives du plan de secteur précité sont
comprises dans les annexes 6 à 9 comprise auprès du présent arrêté.

Art. 3. L’aménagement du bassin Deurganck, les travaux et les
opérations nécessaires à la réalisation de sa fonction d’inondation
contrôlée de la zone Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, l’aménagement du
bassin d’attente, de la pompe d’épuisement (vis d’Archimède) à
Lokeren et de l’aire de stationnement «Park and Ride» à Beveren-
Melsele, sont déclarés être des travaux d’intérêt général.

Art. 4. Le Gouverneur de la province de Flandre Orientale est
chargé de l’enquête publique du projet de plan provisoirement fixé aux
articles 1er et 2.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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