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[C − 2000/35628]
Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren. — Voorlopige vaststelling van

het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op
het grondgebied van de gemeenten Bilzen, Borgloon, Heers,
Hoeselt, Kortessem, Sint-Truiden, Riemst, Tongeren en Voeren

Een besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 bepaalt :
Het hierbijgevoegde ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het

koninklijk besluit van 5 april 1977 houdende vaststelling van het
gewestplan Sint-Truiden – Tongeren op het grondgebied van de
gemeenten Bilzen, Borgloon, Heers, Hoeselt, Kortessem, Sint-Truiden,
Riemst, Tongeren en Voeren wordt voorlopig vastgesteld voor de delen
van de kaartbladen 33/4, 33/7, 33/8, 34/1, 34/2, 34/5, 34/6, 34/7,
34/8, 41/3 en 42/4 zoals vervat in de bijlagen 1 tot en met 11 bij dit
besluit, met bijbehorende aanvullende bijzondere voorschriften als
bijlage 12.

Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand behorende
tot de niet-normatieve delen van voornoemd voorlopig vastgesteld
gewestplan is vervat in de bijlagen 13 tot en met 23 bij dit besluit.

De Gouverneur van de provincie Limburg is belast met het openbaar
onderzoek van het in artikel 1 voorlopig vastgestelde ontwerpgewest-
plan.

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

[C − 2000/35627]
Gewestplan Kortrijk. — Voorlopige vaststelling van het plan tot

gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Kortrijk op het grond-
gebied van de gemeenten Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Menen,
Waregem, Wevelgem en Zwevegem

Een besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 bepaalt :
Het plan tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van

4 november 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Kortrijk,
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 14 december 1994,
11 januari 1995, 9 juli 1996 en 10 november 1998 wordt voorlopig
vastgesteld voor delen van de kaartbladen 28/8, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5,
29/6 en 29/7 met aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals
vervat in respectievelijk bijlagen 1 tot 19 en 20 bij dit besluit.

De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand
behorende tot de niet-normatieve delen van het voormeld gewestplan
zijn vervat in de bijlagen 21 tot 39 bij dit besluit.

De uitbouw van een drinkwaterproduktiecentrum aan het kanaal
Kortrijk-Bossuit te Harelbeke-Stasegem wordt tot werk van algemeen
belang verklaard.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen wordt belast met
de zorg van het openbaar onderzoek over het voorlopig vastgestelde
plan.

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

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Département de l’Environnement et de l’Infrastructure

[C − 200 0/35628]
Plan de secteur Sint-Truiden-Tongeren. — Fixation provisoire du plan

de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des
communes de Bilzen, Borgloon, Heers, Hoeselt, Kortessem, Saint-
Trond, Riemst, Tongres et Fourons

Un arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 décide :
Le projet de plan annexé de modification partielle de l’arrêté royal du

5 avril 1977 fixant le plan de secteur Sint-Truiden-Tongeren sur le
territoire des communes de Bilzen, Borgloon, Heers, Hoeselt, Kortes-
sem, Sint-Trond, Riemst, Tongres et Fourons est provisoirement fixé
pour des parties des feuilles 33/4, 33/7, 33/8, 34/1, 34/2, 34/5, 34/6,
34/7, 34/8, 41/3 et 42/4 telles que comprises dans les annexes 1ère à 11
comprise au présent arrêté, avec prescriptions particulières complémen-
taires en annexe 12.

Le plan comprenant la situation physique et juridique appartenant
aux parties non-normatives du plan de secteur provisoirement fixé
précité est compris dans les annexes 13 à 23 comprise au présent arrêté.

Le Gouverneur de la province du Limbourg est chargé de l’enquête
publique du plan de secteur provisoirement fixé visé au présent arrêté.

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

TRADUCTION
[C − 2000/35627]

Plan de secteur Courtrai. — Fixation provisoire du plan de modifica-
tion partielle du plan de secteur Courtrai sur le territoire des
communes d’Avelgem, Harelbeke, Courtrai, Menin, Waregem,
Wevelgem et Zwevegem

Un arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 stipule :
Le projet de plan annexé de modification partielle de l’arrêté royal du

4 novembre 1977 fixant le plan de secteur de Courtrai, modifié par les
arrêtés du gouvernement flamand des 14 décembre 1994, 11 jan-
vier 1995, 9 juillet 1996 et 10 novembre 1998, est provisoirement fixé
pour des parties des feuilles 28/8, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5, 29/6 et 29/7,
avec prescriptions particulières complémentaires telles que comprises
dans les annexes 1ère à 19 comprise et 20 au présent arrêté.

Les cartes comprenant la situation physique et juridique appartenant
aux parties non-normatives du plan de secteur provisoirement fixé
précité, sont comprises dans les annexes 21 à 39 comprise au présent
arrêté.

L’aménagement d’un centre de production d’eau potable au canal
Courtrai-Bossuyt à Harelbeke-Stasegem est déclaré être travail d’utilité
publique.

Le Gouverneur de la province de la Flandre Occidentale est chargé de
l’enquête publique du plan de secteur provisoirement fixé visé au
présent arrêté.

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