
Bij beslissing van 7 juli 2005 heeft het Vlaams Commissariaat voor de Media Service TV Broadcasting Com-
pany N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15B, voor het
omroepprogramma Service TV voor de duur van negen jaar erkend als particuliere televisieomroep die zich richt tot
de gehele Vlaamse Gemeenschap.

Deze beslissing treedt in werking op 7 juli 2005.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2005/35982]

Welzijnszorg

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 27 juli 2005 wordt bepaald :
de erkenning onder nummer PE 1842 van het rusthuis « Privilege », Bagattenstraat 177, te 9000 Gent, beheerd door de
N.V. « Modeva », Bagattenstraat 177, te 9000 Gent, wordt verlengd met ingang van 1 september 2005 tot en met
31 augustus 2008 voor maximaal 54 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2005/35914]

Benoeming van de leden van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad. — Wijziging

Bij besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
van 1 juli 2005 worden in artikel 1, 12°, van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 betreffende de benoeming van
de leden van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad de woorden « de heer Daniël Cloet, Veldstraat 11, 8740 Pittem »
vervangen door de woorden « de heer Pierre Vrancken, Cabergstraat 4, 3740 Bilzen ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2005.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[S − C − 2005/35908]

Definitieve vaststelling van het gewestelijk uitvoeringsplan voor de afbakening
van gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen « Berggrindontginning Kempens Plateau »

Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2005 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van gebieden
voor de winning van oppervlaktedelfstoffen « Berggrindontginning Kempens Plateau » wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I, II
en III :

1° Bijlage I bevat het grafisch plan;

2° Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan;

3° Bijlage III bevat het onteigeningsplan dat in de zin van artikel 70, § 2 van het decreet ruimtelijke ordening bij
het ruimtelijk uitvoeringsplan gevoegd wordt.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van bijlage IV, de toelichtingsnota en bevat :

1° een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2° de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3° een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die
worden opgeheven.

Een passende beoordeling ten aanzien van de speciale beschermingszones in de zin van artikel 36ter van het
decreet natuurbehoud is toegevoegd als bijlage V.

Art. 2. Aan de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg wordt machtiging verleend om te onteigenen.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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