
ERPE-MERE. — Bij besluit van 18 juni 1998 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijk Beleid en Huisvesting wordt de gemeente Erpe-Mere ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke
onteigening van vier percelen, gelegen langs de Schoolstraat en kadastraal bekend, 2de afdeling, sectie C, nrs. 608r, 608l,
608t (deel) en 608s (deel), met het oog op de restauratie van de Kruiskoutermolen in de deelgemeente Mere en wordt
het ministerieel machtigingsbesluit van 3 september 1997 opgeheven.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[S − C − 98/35910]

Gewestplan Oudenaarde. —Voorlopige vaststelling van het ontwerp-
plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde
op het grondgebied van de gemeente Nazareth

Een besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 bepaalt :

Artikel 1. Het hierbijgevoegde ontwerpplan Oudenaarde tot gedeel-
telijke wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977
houdende vaststelling van het gewestplan Oudenaarde, wordt voorlo-
pig vastgesteld voor een deel van het grondgebied zoals aangeduid op
de delen van het kaartblad 21/8 met een aanvullend stedenbouwkun-
dig voorschrift zoals vervat in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand,
behorende tot de niet-normatieve delen van voormeld gewestplan, is
vervat in bijlage 3 bij dit besluit.

Art. 3. De heer gouverneur van de provincie Oost- Vlaanderen is
belast met het openbaar onderzoek van het in artikel 1 voorlopig
vastgestelde ontwerpplan.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening,
is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Gewestplan Oudenaarde. —Voorlopige vaststelling van het ontwerp-
plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde
op het grondgebied van de gemeente Oudenaarde

Een besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 bepaalt :

Artikel 1. Het hierbijgevoegde ontwerpplan Oudenaarde tot gedeel-
telijke wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977
houdende vaststelling van het gewestplan Oudenaarde, wordt voorlo-
pig vastgesteld voor een deel van het grondgebied zoals aangeduid op
de delen van het kaartblad 29/4 met een aanvullend stedenbouwkun-
dig voorschrift zoals vervat in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand,
behorende tot de niet-normatieve delen van voormeld gewestplan, is
vervat in bijlage 3 bij dit besluit.

Art. 3. De heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen is
belast met het openbaar onderzoek van het in artikel 1 voorlopig
vastgestelde ontwerpplan.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening,
is belast met de uitvoenng van dit besluit.

TRADUCTION
Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
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Plan de secteur Audenarde. — Fixation provisoire du projet de plan
de modification partielle du plan de secteur Audenarde sur le
territoire de la commune de Nazareth

Un plan du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 décide :

Article 1er. Le projet de plan ″Audenarde″ ci-annexé de modifica-
tion partielle de l’arrêté royal du 24 février 1977 portant fixation du plan
de secteur ″Audenarde″, est fixé provisoirement pour une partie du
territoire telle qu’indiquée aux parties de la feuille 21/8 avec une
prescription complémentaire telle que comprise dans les annexes 1re et
2 au présent arrêté.

Art. 2. La carte indiquant la situation physique et juridique exis-
tante, appartenant aux parties non normatives du plan de secteur
précité, est comprise dans l’annexe 3 au présent arrêté.

Art. 3. Le gouverneur de la province de Flandre orientale est chargé
de l’enquête publique du projet de plan provisoirement fixé à
l’article 1er.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans
ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

TRADUCTION
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Plan de secteur Audenarde. — Fixation provisoire du projet de plan
de modification partielle du plan de secteur Audenarde sur le
territoire de la commune d’Audenarde

Un plan du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 décide :

Article 1er. Le projet de plan ″Audenarde″ ci-annexé de modifica-
tion partielle de l’arrêté royal du 24 février 1977 portant fixation du plan
de secteur ″Audenarde″, est fixé provisoirement pour une partie du
territoire tel qu’indiqué aux parties de la feuille 29/4 avec une
prescription urbanistique complémentaire telle que comprise dans les
annexes 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 2. La carte indiquant la situation physique et juridique exis-
tante, appartenant aux parties non normatives du plan de secteur
précité, est compris dans l’annexe 3 au présent arrété.

Art. 3. Le gouverneur de la province de Flandre orientale est chargé
de l’enquete publique du projet de plan provisoirement fixé à
l’article 1er.

Art. 4. Le présent arrété entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans
ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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