
Gewestplan Oudenaarde. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nummer 91.184 van 29 november 2000 heeft de Raad van

State de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de
Vlaamse regering van 29 oktober 1999 houdende definitieve vaststel-
ling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan
Oudenaarde op het grondgebied van de gemeente Ronse bevolen.

Gewestplan Oudenaarde. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nummer 91.932 van 29 november 2000 heeft de Raad van

State de schorsing van de tenuitvoerlegging bevolen van het besluit van
de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 houdende definitieve
vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeente Ouden-
aarde - kaartblad 29/4.

Gewestplan Leuven. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nummer 85.242 van 9 februari 2000 heeft de Raad van State

de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het besluit van
23 juli 1998 van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling
van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Leuven te
Leuven, deel van het kaartblad 32/2, bekendgemaakt bij uittreksel in
het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1998.

Gewestplan Leuven. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nummer 106.421 van 7 mei 2002 heeft de Raad van State het

besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse regering houdende definitieve
vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan
Leuven te Leuven, deel van het kaartblad 32/2, bekendgemaakt bij
uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1998, vernietigd.

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nummer 107.437 van 6 juni 2002 heeft de Raad van State het

besluit van de Vlaamse Executieve van 20 januari 1993 houdende
vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse
in Sint-Pieter-Leeuw vernietigd.

Gewestplan Antwerpen. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nummer 82.076 van 13 augustus 1999 heeft de Raad van

State de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het besluit van
de Vlaamse regering van 27 oktober 1998 houdende definitieve
vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan
Antwerpen op het grondgebied van de stad Antwerpen zoals aange-
duid voor delen van de kaartbladen 15/3 en 15/4 met aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften, zoals vervat in de bijlagen 1 en 2
van dit besluit, ″voor wat betreft de gronden van verzoekende partij
gelegen te Antwerpen, tussen de Noordsingel en de Ring, kadastraal
bekend als Antwerpen, 25e afdeling, wijk A, nr. 56/E/9″.

Gewestplan Antwerpen. — Arrest van de Raad van State
Bij arrest nr. 86.605 van 5 april 2000 heeft de Raad van State het

besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1998 houdende
definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan Antwerpen op het grondgebied van de stad Antwerpen
zoals aangeduid voor delen van de kaartbladen 15/3 en 15/4 met
aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, zoals vervat in de
bijlagen 1 en 2 van dit besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 12 januari 1999, « voor wat betreft de gronden van verzoekende
partij gelegen te Antwerpen, tussen de Noordsingel en de Ring,
kadastraal bekend als Antwerpen, 25e afdeling, wijk A nr. 56/E/9 »,
vernietigd.

Plan de secteur Audenarde. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 91.184 du 29 novembre 2002, le Conseil d’Etat a ordonné

la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du
29 octobre 1999 portant fixation définitive du plan de modification du
plan de secteur Audenaerde sur le territoire de la commune de Renaix.

Plan de secteur Audenarde. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 91.932 du 29 novembre 2002, le Conseil d’Etat a ordonné

la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du
29 octobre 1999 portant fixation définitive du plan de modification du
plan de secteur Audenarde sur le territoire de la commune d’Audenarde-
feuille 29/4.

Plan de secteur Louvain. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 85.242 du 9 février 2000, le Conseil d’Etat a ordonné la

suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 juillet 1998 portant fixation définitive du plan de modification du
plan de secteur Louvain à Louvain, partie de la feuille 32/2, publié par
extrait au Moniteur belge du 9 octobre 1998.

Plan de secteur Louvain. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 106.421 du 7 mai 2002, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté

du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant fixation définitive
du plan de modification du plan de secteur Louvain à Louvain, partie
de la feuille 32/2, publié par extrait au Moniteur belge du 9 octobre 1998.

Plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 107.437 du 6 juin 2002, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté

du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 portant fixation d’une
partie du plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse à St.-Pietersleeuw.

Plan de secteur Anvers. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 82.076 du 13 août 1999, le Conseil d’Etat a ordonné la

suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du
27 octobre 1998 portant fixation définitive du plan de modification du
plan de secteur Anvers sur le territoire de la ville d’Anvers tel
qu’indiqué pour des parties de feuilles 15/3 et 15/4 avec prescription
urbanistiques complémentaires, telles que comprises aux annexes 1re et
2 au présent arrêté ″en ce qui concerne les terrains de la partie
demanderesse située à Anvers, entre le ″Noordsingel″ et le Ring, connu
au cadastre à anvers, section 25, quartier A, n° 56/E/9″.

Plan de secteur Anvers. — Arrêt du Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 86.605 du 5 avril 2000, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté

du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998 portant fixation
définitive du plan de modification du plan de secteur Anvers sur le
territoire de la ville d’Anvers tel qu’indiqué pour des parties de feuilles
15/3 et 15/4 avec prescription urbanistiques complémentaires, telles
que comprises aux annexes 1re et 2 au présent arrêté ″en ce qui concerne
les terrains de la partie demanderesse située à Anvers, entre le
″Noordsingel″ et le Ring, connu au cadastre à anvers, section 25,
quartier A, n° 56/E/9″.
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