
[C − 2002/31462]N. 2002 — 3504
19 SEPTEMBER 2002. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 19 juli 2001 betreffende de algemene voor-
stelling van het ontwerp van plan en van het gewestelijk
ontwikkelingsplan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
19 juli 2001 betreffende de algemene voorstelling van het ontwerp van
plan en van het gewestelijk ontwikkelingsplan;

Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie
van de planning en de stedenbouw, met name artikel 17, zoals
gewijzigd door de ordonnantie van 18 juli 2002;

Op de voordracht van de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Besluit :

Artikel 1. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van
19 juli 2001 betreffende de algemene voorstelling van het ontwerp van
plan en van het gewestelijk ontwikkelingsplan wordt opgeheven.

Art. 2. De Staatssecretaris die bevoegd is voor ruimtelijke ordening
en stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Het huidig besluit treedt in werking de dag van de bekend-
making ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 september 2002.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

F.-X. de DONNEA,
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast

met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek

W. DRAPS,

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd
Vervoer van Personen

c

[C − 2002/31464]N. 2002 — 3505 (2002 - 2513)
27 JUNI 2002. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers
op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Erratum

In het Belgische Staatsblad van 16 juli 2002, blz. 31639 :

Schoolabonnementen 2002-2003/Abonnements scolaires 2002-2003

VERVOERBEWIJZEN – TITRES DE TRANSPORT TARIEF/TARIF
in S/en S

Gewoon gezin/Famille ordinaire :

1e abonnement/1er abonnement 192

2e abonnement 116

Groot gezin/Famille nombreuse :

1e abonnement/1er abonnement 154

2e en 3e abonnement/2e et 3e abonnement 77

4e abonnement en volgende/4e abonnement et suivants gratis/gratuit

[C − 2002/31462]F. 2002 — 3504
19 SEPTEMBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale abrogeant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 relatif à la
présentation générale du projet de plan et du plan régional de
développement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 juillet 2001 relatif à la présentation générale du projet de plan et du
plan régional de développement;

Vu l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l’urbanisme, notamment l’article 17 tel que modifié par l’ordonnance
du 18 juillet 2002;

Sur la proposition du Ministre chargé de l’Aménagement du
Territoire,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 19 juillet 2001 relatif à la présentation générale du projet de
plan et du plan régional de développement est abrogé.

Art. 2. Le Secrétaire d’Etat qui a l’Aménagement du Territoire dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique

W. DRAPS,

Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Aména-
gement du Territoire, des Monuments et Sites et du Transport
rémunéré de personnes

[C − 2002/31464]F. 2002 — 3505 (2002 — 2513)
27 JUIN 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale portant modification des pris du transport des voyageurs
sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région de
Bruxelles-Capitale. — Erratum

Au Moniteur belge du 16 juillet 2002, p. 31639 :
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