
Een ministerieel besluit van 13 november 2006 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-151
« Fondatie van Boudelo », met een oppervlakte van 15 ha 56 a 98 ca gelegen te Sint-Niklaas en Stekene
(Oost-Vlaanderen), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 juni 2003 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en
van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 15 juni 2026,
einddatum van een eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 64 ha 15 a 17 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-151 « Fondatie van Boudelo » wordt in de stad Sint-Niklaas, kadastrale
afdeling 10, sectie D, 1ste, 2de blad en sectie F, 1ste blad en in de gemeente Stekene, kadastrale afdeling 1, sectie B,
3de blad en kadastrale afdeling 4, sectie E, 3de blad een uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen het recht van
voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van
toepassing is. Deze uitbreidingszone vervangt de bij ministerieel besluit van 11 oktober 2004 goedgekeurde vorige
uitbreidingszone.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2006/37022]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

BRECHT. — Krachtens het besluit van 29 november 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging
bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door
het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Brecht.

De plannen 16DA G 020040 00, 16DA G 020041 00, 16DA G 020042 00 en 16DA G 020043 00 liggen ter inzage bij
het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 29 november 2006 kan bij de Raad van State beroep worden
aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende
brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2006/37024]

Ruimtelijke ordening. — Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Provincie West-Vlaanderen. — Bij besluit van 5 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en
Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Dumolin te Torhout »
van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften en een weergave van de bestaande en juridische toestand.

Provincie Antwerpen. — Bij besluit van 7 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Kanaalplas » van de provincie
Antwerpen, bestaande uit een plan bestaande toestand, een verordenend grafisch plan en bijhorende stedenbouwkun-
dige voorschriften.

Provincie Antwerpen. — Bij besluit van 8 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Olmense Zoo » van de provincie
Antwerpen, bestaande uit een plan bestaande toestand, een verordenend grafisch plan en bijhorende stedenbouwkun-
dige voorschriften

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2006/37021]
Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
« Historisch gegroeid bedrijf NV Drukkerij Verstraete te Knesselare »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Historisch gegroeid bedrijf NV
Drukkerij Verstraete te Knesselare » wordt definitief vastgesteld.

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

1° Bijlage I bevat het grafisch plan;

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

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlage III,
de toelichtingsnota. Het gaat om :

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

2° de relatie met het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen;

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

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ondening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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