
Overwegende dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen bij voormeld schrijven het ontslag meldt van de
heer Jan Vercamst als plaatsvervangend lid; dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen tegelijkertijd de heer
Bjorn De Kerpel en in dubbele lijst Mevr. Martine Lefèvre voordraagt als plaatsvervangend lid,

Besluit :

Artikel 1. Wordt, met ingang van de datum van dit besluit, op voordracht van de organisaties vertegenwoordigd
in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, met name het ACLVB, bij dit besluit benoemd als plaatsvervangend
lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, ter vervanging en ter voltooiing van het mandaat van de heer Jan
Vercamst :

— De heer Bjorn De Kerpel, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel.

Art. 2. Dit besluit zal aan betrokkenen worden meegedeeld en een afschrift ervan zal ter publicatie aan het Belgisch
Staatsblad worden toegezonden.

Brussel, 20 april 2007.

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2007/35632]

22 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants. — Errata

Belgisch Staatsblad van 5 april 2007, bladzijde 19311-19385.

In het genoemde ministerieel besluit moeten volgende fouten verbeterd worden :

— op blz. 19312 in art. 3 moet ″Bijlage III : Module 1 : Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijke
mobiliteitsplan″ één maal geschrapt worden;

— op blz. 19312 in art. 3 moet achter ″Bijlage XIII : Module 11 : Aanleg of verbetering van fietspaden langs
gewestwegen door het gewest″ komen : ″Bijlage XIV : Module 12 : Aanleg of verbetering van fietspaden van het
bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk buiten het gewestdomein als alternatief voor fietspaden langs gewestwe-
gen″;

— op blz. 19324 in art. 3, laatste alinea, laatste zin, moet het lidwoord ″de″ ingevoegd worden na het woord ″van″
en voor het woord ″heringerichte″;

— op blz. 19332 in art. 1, § 1, tweede en derde alinea, moet ″LAeq″ anders geschreven worden : Aeq is de
onderwaarde en mag dus niet op hetzelfde niveau staan als de ″L″. Aeq moet er wat onder staan nl. als volgt : LAeq;

— op blz. 19332 in art. 1, § 1, derde alinea, moet het geluidsniveau aangepast worden als volgt : ″... als een
geluidsniveau LAeq groter dan of gelijk aan 65 dB(A) maar kleiner van 80 dB(A) wordt vastgesteld″;

— op blz. 19333, in art. 2, § 4, tweede bolletje, moet na het woord ″wegverkeerslawaai″ komen :

LAeq groter dan of gelijk aan 65 dB(A);

— op blz. 19333 in art. 3, § 1, tweede alinea, moet LAeq geschreven worden;

— op blz. 19334 in art. 3, § 3, vierde alinea, moet LAeq geschreven worden en moet na het woord
″wegverkeerslawaai″ staan : LAeq groter dan of gelijk aan 65 dB(A);

— op blz. 19335 moet in de titel van module 6 ″fietspad″ vervangen worden door ″fietspaden″;

— op blz. 19336 in art. 2, § 1, 1°, vijfde bolletje, moet na het woord ″aquadraingoten″ geschreven worden : ″(L is
korter dan of gelijk aan 4 m)″;

— op blz. 19336 in art. 2, § 1, 2°, derde bolletje, moet na het woord ″aquadraingoten″ geschreven worden : ″(L is
korter dan of gelijk aan 4 m)″;

— op blz. 19340 moet de titel van module 7 aangepast worden als volgt : ″Informatieverstrekking over en promotie
van het geregeld vervoer″;

— op blz. 19340 moet de titel van art. 3 veranderd worden in ″verbintenissen vanwege de lokale overheid″;

— op blz. 19340 in art. 2, § 1, eerste alinea, laatste zin moet worden : ″ Het gewest vermeldt daarbij de geplande
start- en einddatum van de wegenwerken of manifestaties. » ;

— op blz. 19342 moet in de titel van module 8 het woord ″doorstromingsmaatregelen″ staan;

— op blz. 19342 in art. 1, § 4, eerste bolletje, moet na het woord ″decreet″ het woordje ″van″ weggelaten worden;

— op blz. 19346 in art. 1, § 3, eerste bolletje, moet na het woord ″decreet″ het woordje ″van″ weggelaten worden;

— op blz. 19346 in art. 2, § 2, tweede alinea, moeten de woorden ″De Lijn″ vervangen worden door de woorden
″de VVM. » ;
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— op blz. 19347 in art. 3, § 5, tweede alinea, moeten de woorden ″De Lijn″ vervangen worden door de woorden
″de VVM″;

— op blz. 19357 in art. 1, § 1, laatste alinea, tweede zin, moet staan : ″Als het ontweken tracé langs de gewestweg
echter in de objectieve behoefteanalyse van het gewest een K-waarde die groter is dan of gelijk aan 75 heeft, ... » ;

— op blz. 19358 in art. 2, § 1, tweede bolletje moet aangepast worden : ″van fietspad(en) met een K-waarde die
groter is dan of gelijk aan 75 langs de gewestweg N...,... » ;

— op blz. 19364 in art. 1, § 1, laatste bolletje : de laatste zin ″Als het geen prioritaire...″ moet aansluiten na de punt.
— op blz. 19364 in art. 1, § 2, 3° moet er staan : ″prioritaire fietspaden : fietspaden die in de objectieve

behoefteanalyse van het gewest een K-waarde die groter is dan of gelijk aan 75 halen″;
— op blz. 19369 in art. 2, § 1, tweede bolletje, moet er staan : ″maximaal 60 % van de kosten van de herinrichting

van...″;
— op blz. 19372 in art. 1, § 1. moet na de eerste zin toegevoegd worden : ″De steun van alle partijen wordt op elke

briefwisseling en publicatie vermeld.″
— op blz. 19380 moet in de titel van module 18 het woord ″herinrichting″ staan i.p.v. ″herintichting″;
— op blz. 19384 moet de titel van module 19 luiden als volgt : Streefbeeldstudie (voor primaire II of secundaire

gewestweg) of studie over een bovenlokaal mobiliteitsthema″.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2007/35646]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

DENDERMONDE. — Krachtens het besluit van 12 april 2007 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 stad Dendermonde.

Het plan 4174/1 ligt ter inzage bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer
Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 12 april 2007 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen de 60 dagen via een aangetekende brief aan de
Raad van State worden toegestuurd.

KAMPENHOUT. — Krachtens het besluit van 12 april 2007 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 Kampenhout.

Het plan « 16 DB G 000375 03 : Provincie Vlaams-Brabant : Kampenhout : N26 (= Leuvensesteenweg) +
Aarschotsebaan – 3V-projectnummer : 2080 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 12 april 2007 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 − 2007/35696]

Voorlopige vaststelling
van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gemengd regionaal bedrijventerrein

″Ravenshout-Noord″. — Aankondiging openbaar onderzoek

Op 4 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarin ze het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan gemengd regionaal bedrijventerrein Ravenshout-Noord in Beringen voorlopig heeft vastgesteld.

Voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 8 juni 2007 tot en met
6 augustus 2007 ligt het plan ter inzage op het gemeentehuis van Beringen. U kunt het plan in die periode ook inkijken
bij de Vlaamse overheid, Departement RWO, Ruimtelijke Planning, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19,
1210 Brussel. Tevens kan U het plan volledig bekijken op onze website www.vlaanderen.be/ruitemtelijkeordening.

Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op
6 augustus 2007. U geeft uw brief met adviezen, opmerkingen of bezwaren tegen ontvangstbewijs af op het
gemeentehuis van Beringen, of bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. U kunt uw adviezen,
opmerkingen of bezwaren ook aangetekend versturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koning
Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. Houd er wel rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren alleen
betrekking kunnen hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan werden opgenomen.
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