
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— blijft aan Mevr. Hubert, S., medewerker op arbeidsovereenkomst

bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht,
opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het
vredegerecht van dit kanton te vervullen;

— is aan Mevr. Van der Beken, M., medewerker bij de griffie van het
vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om
tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit
kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is aan Mevr. Fidale, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij

de griffie van het vredegerecht van het kanton Verviers 1–Herve,
opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het
vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is aan Mevr. Menten, A., medewerker bij de griffie van de

politierechtbank te Hasselt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van
adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met

individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09113]
Rechterlijke Orde. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2008, bladzijde 10045,
Franstalige tekst, regel 18, lezen : « secrétaire adjoint » in plaats van
« greffier adjoint ».

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/35329]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Rechtzetting

HERENT. — Bij besluit van 13 december 2007 heeft de deputatie van Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Herbestemmingen 2e fase » te Herent, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit
van 9 oktober 2007, bestaande uit 8 deelplannen met toelichtingsnota, plan van de bestaande toestand, grafisch plan en
de stedenbouwkundige voorschriften, goedgekeurd met uitsluiting van :

- de zone voor begraafplaats (kadastraal perceel 116t) en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften in
deelplan 19 : Neerijsestraat;

- het volledig deelplan 9 : Leuvensestraat kad. 48.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2008/35310]
22 JANUARI 2008. — Ministerieel besluit houdende aanwijzing van het bestuursorgaan

voor tunnels in het trans-Europese wegennet

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 1 juni 2007 betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese
wegennet;

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 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006,
30 juni 2006, 28 juni 2007 en 10 oktober 2007, inzonderheid op artikel 3, § 10, 1° en 7, 1°;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— Mme Hubert, S., collaborateur sous contrat au greffe de la justice

de paix du premier canton d’Anderlecht, reste temporairement délé-
guéeaux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce canton;

— Mme Van der Beken, M., collaborateur au greffe de la justice de
paix du deuxième canton d’Anderlecht, est temporairement déléguée
aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce canton.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— Mme Fidale, V., collaborateur sous contrat au greffe de la justice de

paix du canton de Verviers 1-Herve, est temporairement déléguée aux
fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce canton.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— Mme Menten, A., collaborateur au greffe du tribunal de police

d’Hasselt, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier
adjoint à ce tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09113]
Ordre judiciaire. — Erratum

Au Moniteur belge du 15 février 2008, page 10045, ligne 18, texte
francophone, lire : « secrétaire adjoint » au lieu de « greffier adjoint ».
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 betreffende de minimumveiligheidseisen, de
wijze van goedkeuring van het ontwerp, de veiligheidsdocumentatie, de ingebruikstelling, de wijzigingen en
periodieke oefeningen met betrekking tot de tunnels in het trans-Europese wegennet, inzonderheid op artikel 17,

Besluit :
Enig artikel. Het Agentschap Wegen en Verkeer, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005,

zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007, zal optreden als het bestuursorgaan,
vermeld in artikel 4, 4° van het decreet van 1 juni 2007 betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het
trans-Europese wegennet.

Brussel, 22 januari 2008.
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2008/35273]
Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten

1. VOORLOPIGE AANDUIDING VAN ANKERPLAATSEN
Bij ministerieel besluit van 20 september 2007 wordt voorlopig aangeduid als ankerplaats :
Polder en Kasteel van Hingene te Bornem, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996

betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000,
21 december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004. Het belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt gemotiveerd
door het gezamenlijke voorkomen en de onderlinge samenhang van de natuurwetenschappelijke, historische,
esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarde.

De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het plan in bijlage.

Bij ministerieel besluit van 20 september 2007 wordt voorlopig aangeduid als ankerplaats :
Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem te Gavere, Oosterzele, Zwalm en Zottegem

wordt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij
de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004. Het
belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt gemotiveerd door het gezamenlijke voorkomen en de onderlinge
samenhang van de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende
waarde.

De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het plan in bijlage.

Bij ministerieel besluit van 20 september 2007 wordt voorlopig aangeduid als ankerplaats :
Zennegat en Battenbroek te Mechelen, Rumst en Willebroek, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van

16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999,
8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004. Het belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt
gemotiveerd door het gezamenlijke voorkomen en de onderlinge samenhang van de natuurwetenschappelijke,
historische, esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarde.

De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het plan in bijlage.

Bij ministerieel besluit van 20 september 2007 wordt voorlopig aangeduid als ankerplaats :
De Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk te Nevele, Lovendegem en Gent, overeenkomstig

de bepalingen van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van
21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004. Het belang dat de
aanduiding verantwoordt, wordt gemotiveerd door het gezamenlijke voorkomen en de onderlinge samenhang van de
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarde.

De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het plan in bijlage.

2. DEFINITIEVE AANDUIDING VAN ANKERPLAATSEN
Bij ministerieel besluit van 20 november 2007 wordt definitief aangeduid als ankerplaats :
Abdij van Westmalle te Malle, Brecht en Schilde, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996

betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000,
21 december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004. Het belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt gemotiveerd
door het gezamenlijke voorkomen en de onderlinge samenhang van de natuurwetenschappelijke, historische,
esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarde.

De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het plan in bijlage.
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