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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 2002/35504]

Ruimtelijke ordening. — Voetweg. — Beroep

NINOVE. — Bij besluit van 22 maart 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media
en Ruimtelijke Ordening is van goedkeuring onthouden de beslissing van de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 7 september 2000, houdende de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 44
te Nederhasselt in de stad Ninove.

[C − 2002/35506]
Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud. — Benoeming van een lid

Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw van 18 maart 2002 wordt Mevr. C. Ryckaert te
Gent benoemd als lid van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud ter vervanging en ter voltooiing van het
mandaat van Mevr. S. De Becker te Erps-Kwerps.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2002.

[C − 2002/35507]
Vervoer van reizigers en reisgoed

Verzameling van de algemene bepalingen voor het vervoer van reizigers en reisgoed bundel A

Bij besluit van de minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie van 13 maart 2002 wordt de verzameling van de algemene bepalingen voor het vervoer van
reizigers en reisgoed opgenomen als bijlage in bundel A goedgekeurd.

Het ministerieel besluit van 29 januari 1999 houdende de verzameling van de algemene bepalingen voor het
vervoer van reizigers en reisgoed, wordt opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
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[2002/31175]
Bescherming van het erfgoed

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 septem-
ber 2001 wordt aangesteld de procedure tot uitbreiding van de
bescherming als monument met totaliteit van het huis De Duif, gelegen
Grote Markt 26-27, te Brussel, bekend ten kadaster te Brussel,
1e afdeling, sectie A, 2e blad, perceel nr. 445-446, vanwege hun
historische en esthetische waarde.

[2002/31160]
Bescherming van het erfgoed

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 septem-
ber 2001 wordt ingesteld de procedure tot uitbreiding van de bescher-
ming als monument met bepaalde delen van het huis In den Berg
Thabor, gelegen Grote Markt 12, te Brussel, met name de kelders, de
zijgevel op de Hoedemaekersstraat, de gemene muren, de plankenvloer
en het decor van de grote ruimte op de eerste verdieping, bekend ten
kadaster te Brussel, 1e afdeling, sectie A, 2e blad, perceel nr. 498, wegens
zijn historische en esthetische waarde.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2002/31175]
Protection du patrimoine

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
20 septembre 2001, est entamée la procédure d’extension de classement
comme monument à la totalité de la maison Le Pigeon sise Grand-
Place 26-27, à Bruxelles, connue au cadastre de Bruxelles, 1re division,
section A, 2e feuille, parcelles nos 445-446, en raison de son intérêt
historique et esthétique.

[2002/31160]
Protection du patrimoine

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
20 septembre 2001, est entamée la procédure d’extension de classement
comme monument à certaines parties de la maison Le Mont Thabor sis
Grand-Place 12, à Bruxelles, à savoir les caves, la façade latérale rue des
Chapeliers, les mitoyens, les planchers, et le décor de la grande pièce du 1er

étage, connue au cadastre de Bruxelles, 1re division, section A, 2e feuille,
parcelle n° 498, en raison de son intérêt historique et esthétique.
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