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Gewestplan Sint-Niklaas- Lokeren. — Definitieve 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 1 juni 1999 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 definitief vastgesteld voor delen van het grondgebied
van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Lokeren, afgebakend op de
kaartbladen 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 het voormelde gewestplan,
zijn vervat in de bijlagen 6 tot en met 9 bij dit besluit.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Provincie Oost- Vlaanderen

Streekcommissie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening

Notulen van de vergadering van 16 april 1999. — Uittreksel
Aanwezig :
— Voorzitter d.d. : O. Adriaensen.
— Leden : G. Deckers, J. Caudron, P. Martens, A. Vanden Bossche, D. Baeckelandt, L Daels, P. Van Tittelboom,

W. Goemaere, J. Rutgeerts, E. Van meenen, B. Van Schoote.
— Vanwege AROHM : W. Vanheel.
— Secretariaat : N. Bleyenberg.
Verontschuldigd : H. Balthazar, A. Vercamer, A. De Maght- Aelbrecht, S. Van Rouveroij, I. Verleyen, P. Wille,

L. Hemelaer, G. Allaert, M. Hoffmann, G. Schuerman, P. Saey, M. Vermeulen, G. Storme, W. Merchie, F. De Vilder.
Afwezig : J Timmermans, H. Rupus, P. De Decker, M. Heughebaert.
C.2. GEWESTPLAN SINT-NIKLAAS - LOKEREN
GEDEELTELIJKE HERZIENING TE BEVEREN, KRUIBEKE EN LOKEREN
De Commissie,
Werd in zitting van 19 maart 1999 in toepassing van artikel 11, § 4, van het decreet betreffende de ruimtelijke

ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verzocht advies te verlenen over het dossier betreffende de gedeeltelijke
herziening van het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren op het grondgebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke en
Lokeren, waarvan het ontwerpplan vastgesteld werd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 (Belgisch
Staatsblad van 8 augustus 1998) en de Gouverneur belast met het openbaar onderzoek;

Nam kennis van de inhoud van het betreffende dossier die bestaat uit het besluit van de Vlaamse regering van
23 juni 1998, de bestemmingsplannen met aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, de plannen met de
bestaande fysische en juridische toestand, de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek gehouden werd van
19 oktober 1998 tot en met 17 december 1998, de 10 385 ingediende bezwaren en opmerkingen waarvan de lijst in bijlage
gaat, alsook de adviezen van de gemeenteraden en de bestendige deputatie;

Stelde vast dat conform de decretaal vastgestelde procedure, namelijk binnen een termijn van 60 dagen na de
sluiting van het onderzoek, de hiernavermelde adviezen uitgebracht worden, en dat het niet uitbrengen van een advies
gelijkstaat met gunstig :

1. Beveren : d.d. 9 februari 1999 - gunstig mits voorwaarden.
2. Kruibeke : geen.
3. Lokeren : —
4. Sint-Gillis-Waas : d.d. 4 februari 1999 - ongunstig.
5. Sint-Niklaas : —

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
[C − 99/35715]

Plan de secteur ″Sint-Niklaas–Lokeren″. — Fixation définitive du
plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire
des communes de Beveren, Kruibeke et Lokeren

Un arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 stipule :

Article 1er. Le projet de plan ″Sint-Niklaas – Lokeren″ ci-joint de
modification partielle de l’arrêté royal du 7 novembre 1978 portant
fixation du plan de secteur ″Sint-Niklaas – Lokeren″ est fixé définitive-
ment pour des parties du territoire des communes de Beveren,
Kruibeke et Lokeren telles que délimitées sur les feuilles 7/5, 7/6, 14/8,
15/1, 15/2, 15/6 et 15/7 avec des prescriptions urbanistiques complé-
mentaires, telles que comprises aux annexes 1re à 5 incluse au présent
arrêté.

Art. 2. Les cartes indiquant la situation physique et juridique
existante et appartenant aux parties non normatives du plan de secteur
précité, sont comprises aux annexes 6 à 9 incluse au présent arrêté.

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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