
OOSTENDE. — Bij besluit van 4 november 1998 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijk Beleid en Huisvesting wordt de eerste reeks wijzigingen aan de begroting van de stad Oostende voor het
jaar 1998 zoals ze door de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 1998 werd vastgesteld, goedgekeurd.

TIENEN. — Bij besluit van 23 oktober 1998 van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn wordt het
besluit van de OCMW-raad van Tienen van 24 juni 1998 waarbij de heer W. Vandewoude, bij wijze van regularisatie,
vanaf 1 december 1997 wordt ingeschreven als pachter van een OCMW-perceel te Oplinter, vernietigd.

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[98/36389]

Arresten van de Raad van State

Bij arrest van de Raad van State van 9 maart 1998 wordt het ministerieel besluit van 24 juli 1989 tot regeling van
de bevoorrading van de vogelkwekers en de vinkeniers in 1989 in het Vlaamse Gewest vernietigd.

Bij arrest van de Raad van State van 9 maart 1998 wordt het ministerieel besluit van 29 juli 1989 tot regeling van
de bevoorrading van de vogelkwekers en de vinkeniers in 1992 in het Vlaamse Gewest vernietigd.

[C − 98/36382]

Personeel. — Eervol ontslag. — Pensioen

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van 20 november 1998,
wordt aan de heer Vanwyck, JanAntoon Jozef Paul, met ingang van 1 januari 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt
van directeur-ingenieur.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

[98/36355]

Natuurbehoud. — Instelling van de adviescommissie
voor het Vlaams natuurreservaat « De Baai van Heist », te Knokke-Heist

Bij ministerieel besluit van de Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling Theo Kelchtermans, van
16 november 1998, stelt krachtens artikel 34, § 3, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu een adviescommissie in voor het bij ministerieel besluit van 22 oktober 1997 aangewezen Vlaams
natuurreservaat « De Baai van Heist », te Knokke-Heist.

De samenstelling van deze adviescommissie is bepaald als volgt :
A. Zijn lid van rechtswege :
— de ambtenaar van de administratie bevoegd voor het natuurbehoud die belast is met het beheer van het

natuurreservaat en dit tevens fungeert als secretaris van de adviescommissie;
— het afdelingshoofd van de afdeling Natuur van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,

afgekort AMINAL, van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
of zijn afgevaardigde;

— het afdelingshoofd van de afdeling Waterwegen Kust van de administratie Waterwegen en Zeewezen,
afgekort AWZ, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of
zijn afgevaardigde.

B. Zijn benoemd tot voorzitter, respectievelijk lid van de adviescommissie voor een periode van zes jaar vanaf de
bekendmaking van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad :

Voorzitter :
— Walter Roggeman, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Leden :
— Carole Ampe, Universiteit Gent, Geologisch Instituut;
— Bregje Beyst, Universiteit Gent, Sectie Mariene Biologie;
— Louis Burggraeve, openbaar bestuur Zwin-Polder;
— Eric Cosyns, Universiteit Gent, Laboratorium Plantkunde;
— Joseph De Groote, schepen van Leefmilieu van de gemeente Knokke-Heist;
— Georges De Putter, De Wielewaal;
— Patrick Geldhof, Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd v.z.w.;
— Thierry Jacques, Beheerseenheid Mathematisch Model Noodzee;
— Christiane Maes-Meirsman, buurtcomité Heist-West;
— Sam Provoost, Instituut voor Natuurbehoud;
— Guido Rappé, Strandwerkgroep België;
— Marleen Vandewalle, milieuambtenaar van de gemeente Knokke-Heist;
— Luc Van Rillaer, Natuurreservaten v.z.w.;
— Caroline Thys, provincie West-Vlaanderen.
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