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VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2007/37181]

Erkende natuurreservaten

Een ministerieel besluit van 24 oktober 2007 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-047
« Vorsdonkbos-Turfputten », met een oppervlakte van 7ha 64a 9ca gelegen te Aarschot (Vlaams-Brabant), het statuut
van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999
houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 24 november 2026, einddatum van
een eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 50ha 11a 51ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-047 « Vorsdonkbos-Turfputten » wordt, binnen het goedgekeurde visiegebied,
een uitbreidingszone vastgesteld, waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, van toepassing is. Deze uitbreidingszone
vervangt de in artikel 3 van het ministerieel besluit van 11 juni 2004 houdende de uitbreiding van het erkend
natuurreservaat « Vorsdonkbos-Turfputten » te Aarschot goedgekeurde uitbreidingszone. De uitbreidingszone is
gelegen binnen volgende kadastrale leggers : Stad Aarschot, kadastrale afdeling 6, sectie A, 1e en 2e blad en in de
gemeente Begijnendijk, kadastrale afdeling 2, sectie A, 2e blad en sectie B, 1e blad.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2007/37191]

Erkende natuurreservaten

Een ministerieel besluit van 29 oktober 2007 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-085
« Meetjeslandse Krekengebied », met een oppervlakte van 65 ha 81 a 48 ca gelegen te Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen),
het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van
terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 20 maart 2023,
einddatum van een eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 96 ha 61 a 40 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-085 ″Meetjeslandse Krekengebied″ wordt in de gemeente Assenede, kadastrale
afdeling 1, sectie A, 1ste blad, sectie B, 1ste en 2de blad, sectie F, 1ste tot 3de blad, sectie G, 1ste blad, kadastrale afdeling
3, sectie A, 4de blad, kadastrale afdeling 4, sectie A, 1ste tot 4de blad, in de gemeente Maldegem, kadastrale afdeling 1,
sectie A, 1ste en 2de blad, in de gemeente Sint-Laureins, kadastrale afdeling 1, sectie A, 1ste tot 3de blad en sectie B,
2de blad, kadastrale afdeling 2, sectie A, 1ste tot 4de blad, sectie B, 1ste blad, sectie C, 1ste en 2de blad, kadastrale
afdeling 3, sectie A, 1ste blad, sectie B, 1ste en 2de blad, sectie C, 1ste tot 4de blad, kadastrale afdeling 4, sectie A,
2de blad, sectie B, 1ste en 2de blad, kadastrale afdeling 5, sectie A, 3de blad, sectie B, 3de tot 5de blad en sectie C,
2de tot 4de 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 juni 2004 goedgekeurde vorige uitbreidingszone.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2007/37202]
Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « regiostelplaats Antwerpen-Oost »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Regiostelplaats Antwerpen-Oost »
wordt definitief vastgesteld.

De normatieve 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 onderdeel
van 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 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
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3° Een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk
uitvoeringsplan en die worden opgeheven;

4° De watertoets.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2007/37201]

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Gesloten jeugdinstelling Everberg » te Kortenberg

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Geslosten jeudin-
stelling Everberg » in de gemeente Kortenberg wordt voorlopig vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit.

1° Bijlage 1 bevat het grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is;

2° Bijlage 2 bevat de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit.

1° Bijlage 3 (deel 1.4) bevat een weergave van de feitelijke en juridische toestand, met name de tekstuele toelichting
en de kaarten.

2° Bijlage 3 (deel 1.1 tot en met deel 1.3) bevat de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

3° Bijlage 3 (deel 3) bevat toelichting bij de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijke uitvoeringsplan.

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2007/29392]
19 OCTOBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 8 octobre 2004 relatif à la nomination des membres de la Commission
communautaire inter-caractère créée en vertu des dispositions du décret du 14 juin 2001 relatif au Programme
des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française et des délégués du
Gouvernement auprès de ladite Commission

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments
scolaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la
Communauté française, tel que modifié par les décrets des 12 juillet 2001 et 20 décembre 2001, notamment les articles 21
et suivants;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée du programme d’urgence pour les bâtiments scolaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007,

Arrête :

Article 1er. L’article premier de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2004 relatif
à la nomination des membres de la Commission communautaire inter-caractère créée en vertu des dispositions du
décret du 14 juin 2001 relatif au Programme des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française
et des délégués du Gouvernement auprès de ladite Commission, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française des 10 février 2006 et 30 mars 2007, est remplacé par un article premier rédigé comme suit :

« Article 1er. Sont nommés membres de la Commission communautaire inter-caractère :

a) représentant les Pouvoirs organisateurs de l’enseignement confessionnel :

— M. Bernard Delcroix;

— M. Philippe Englebert;

— M. Georges Huget;

— M. André-Marie Lambert;

— M. Guy Lattenist;

— Mme Sophie Scarcez;

b) représentant les Pouvoirs organisateurs de l’enseignement non-confessionnel :

— M. Philippe Deliège;

— M. Willy Monsoeur;

— M. Pierre Radelet;
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