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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2006/35488]
Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke ordening

KNESSELARE. — Bij besluit van 16 maart 2006 van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
wordt get Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Knesselare, zoals definitief vastgesteld bij besluit van 9 novem-
ber 2005 door de gemeenteraad van Knesselare en gevoegd als bijlage bij het besluit van de bestendige deputatie,
goedgekeurd met in acht name van de geciteerde overwegingen.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2006/35487]
Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke ordening

MERELBEKE. — Bij besluit van 16 maart 2006 van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaaderen
wordt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Merelbeke, zoals definitief vastgesteld bij besluit van 8 novem-
ber 2005 door de gemeenteraad van Merelbeke en gevoegd als bijlage bij het besluit van de bestendige deputatie,
goedgekeurd met in ach name van de geciteerde overwegingen en met uitsluiting van volgende delen :

— de zin « ten noorden en ten zuiden van deze infrastructurenbundel wordt het verkeer verder verdeeld op lokaal
niveau » uit het richtinggevend gedeelte, II. Ruimtelijk concept voor Merelbeke, 1. Globaal ruimtelijk concept, 1.1
Principes voor de vijf deelstructuren, de gewenste verkeers- en vervoersstructuur,

— de bepaling « (max. 400m2 verkoopsruimte) » uit richtinggevend gedeelte, Ontwikkelingsperspectieven voor
deelstructuren, 3. gewenste ruimtelijk — economische structuur, 3.3.5. Handelsconcentratries.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs, Onderzoek en Vorming

[2006/35496]

20 MAART 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999
tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften

van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10quater, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 décember 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de
kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004 en 18 april 2005,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel belsuit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen
voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004 en 18 april 2005, worden in de
weergegeven lijst vanaf het schooljaar 2006-2007 de volgende benamingen ingevoegd en de volgnummering
overeenkomstig aangepast :

- onder de rubriek HOUT : « Productieopertor hout »;

- onder de rubrique SPORT EN VRIJE TIJD : « Activiteitenbegeleider in de toeristische sector », « Entertainer »,
« Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Brussel, 20 maart 2006.
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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