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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
[C − 2001/35575]

4 MEI 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 december 2000 houdende
nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling en verwerking van krengen
voor 2001

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
hoofdstuk IV, afdeling 5, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van
dierlijk afval, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 3 juni 1997 en 17 december 1997, inzonderheid
op artikel 5, § 1 en § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 en 14 april 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2000 houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter
financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2001;

Gelet op het advies van de Commissie Dierlijk Afval, gegeven op 22 november 2000,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 december 2000 houdende nadere bepalingen omtrent
het abonnement ter financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2001, wordt toegevoegd wat volgt :

« De bijdrage voor 2001 voor broeierijen bedraagt enerzijds een vast bedrag per ophaling van 1 000 fr. en,
anderzijds, een vast bedrag per opgehaald gewicht van 2,15 fr./kg. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Brussel, 4 mei 2001.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
Mevr. V. DUA

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 2001/35579]

Ruimtelijke ordening. — Plannen van aanleg

HARELBEKE. — Bij besluit van 11 mei 2001 van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en
Media :

is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 54 « Tweebruggenstraat » genaamd, van de stad
Harelbeke, bestaande uit één gebundeld document dat zowel het plan van de bestaande toestand, het bestemmingsplan
en de stedenbouwkundige voorschriften bevat.

WEVELGEM. — Bij besluit van 11 mei 2001 van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en
Media :

is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « zonevreemde bedrijven » genaamd, van de gemeente
Wevelgem, bestaande uit elf deelplannen van de bestaande toestand en elf bestemmingsplannen met bijbehorende
stedenbouwkundige voorschriften, met uitsluiting van de met een blauwe rand omzoomde plandelen en de met een
blauwe rand omzoomde tekst van de stedenbouwkundige voorschriften.

ZONNEBEKE. — Bij besluit van 10 mei 2001 van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en
Media :

is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Zonevreemde bedrijven » genaamd, van de gemeente
Zonnebeke, bestaande uit zestien deelplannen van de bestaande toestand en zestien bestemmingsplannen met
bijbehorende voorschriften, met uitsluiting van de met een blauwe rand omzoomde plandelen.
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