
LENNIK. — De VZW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Delta te Lennik wordt met ingang van 1 juli 2008
erkend voor 1 voltijdse equivalent voor het wegwerken van de onderbezetting en het versterken van het basisaanbod.

Conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van
19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt het minimaal aantal personeelsleden waarvoor de
erkenning geldt, bepaald op 32 VTE.

De personeelsleden voor wie de erkenning geldt, dienen als volgt te worden ingezet :
— algemene opdrachten : 28,5 VTE;
— begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact : 3,5 VTE.
Indien het centrum voor algemeen welzijnswerk tijdelijk of definitief wenst af te wijken van de personeelsinzet,

vermeld in artikel 3, 1ste lid, meldt hij dit onverwijld, gemotiveerd en schriftelijk aan het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Het werkgebied van dit centrum wordt bepaald als volgt :
— Affligem, Asse, Bever, Denderleeuw, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Haaltert, Herne, Lennik, Liedekerke,

Londerzeel, Merchtem, Ninove, Opwijk, Pepingen, Roosdaal en Ternat (algemene opdrachten);
— gerechtelijke arrondissement Brussel (versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld - partnergeweld en

de bijkomend taak begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact).
Deze erkenning kan op elk ogenblik ingetrokken worden om reden van niet-inachtneming van de voorwaarden

gesteld bij de reglementering betreffende voormelde organisatie.

IEPER. — De v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Papaver te Ieper wordt met ingang van 1 juli 2008
erkend voor 1 voltijdse equivalent voor het wegwerken van de onderbezetting en het versterken van het basisaanbod.

Conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van
19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt het minimaal aantal personeelsleden waarvoor de
erkenning geldt, bepaald op 23,75 VTE.

De personeelsleden voor wie de erkenning geldt, dienen als volgt te worden ingezet :
— algemene opdrachten : 15,75 vte;
— sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden met het oog op hun sociale

reïntegratie : 1,5 vte;
— hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven : 3 vte;
— begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact : 3,5 vte.
Indien het centrum voor algemeen welzijnswerk tijdelijk of definitief wenst af te wijken van de personeelsinzet,

vermeld in artikel 3, 1ste lid, meldt hij dit onverwijld, gemotiveerd en schriftelijk aan het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Het werkgebied van dit centrum wordt bepaald als volgt :
— de bestuurlijke arrondissementen Diksmuide, Ieper en Veurne, met uitzondering van de gemeenten Koekelare

en Kortemark (algemene opdrachten);
— de gerechtelijke arrondissementen Ieper en Veurne (versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld -

partnergeweld en de bijkomende taken sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden
met het oog op hun sociale reïntegratie, hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven en begeleiding bij het
onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact).

Deze erkenning kan op elk ogenblik ingetrokken worden om reden van niet-inachtneming van de voorwaarden
gesteld bij de reglementering betreffende voormelde organisatie.

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2008/36239]

8 OKTOBER 2008. — Ministerieel besluit tot aanstelling van de Vlaamse ambtenaar van de Gemeenschappelijke
Nautische Autoriteit en zijn plaatsvervanger en tot regeling van delegatie van beslissingsbevoegdheden van
deze Vlaamse ambtenaar

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media,
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Gelet op het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest, ondertekend in Middelburg
op 21 december 2005, inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, inzonderheid op artikel 6,
eerste lid, en goedgekeurd bij het decreet van 9 maart 2007;

Gelet op het Besluit beslissingsprocedures van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit;
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, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007 en 10 oktober 2007,

Besluit :

Artikel 1. De administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, wordt
aangesteld tot Vlaams ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

Het afdelingshoofd van de afdeling Scheepvaartbegeleiding bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust, wordt aangesteld tot plaatsvervangend Vlaams ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

Art. 2. De onderstaande beslissingsbevoegdheden van de overeenkomstig artikel 1 aangestelde Vlaamse
ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit worden gedelegeerd naar het Vlaamse diensthoofd of zijn
plaatsvervanger, zoals gedefinieerd in artikel 1, g, van het Besluit beslissingsprocedures van de Gemeenschappelijke
Nautische Autoriteit :

1° het nemen van operationele beslissingen, zoals gedefinieerd in artikel 1, a, van het Besluit beslissingsprocedures
van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit;

2° het nemen van niet operationele beslissingen, zoals gedefinieerd in artikel 1, b, van hetzelfde besluit.
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Het Vlaams diensthoofd en zijn plaatsvervanger worden aangesteld door de administrateur-generaal van het
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Art. 3. Het nemen van operationele beslissingen, zoals bedoeld in artikel 2, 1°, wordt gedelegeerd naar de
Vlaamse nautische dienstchefs, zoals gedefinieerd in artikel 1, e, van het Besluit beslissingsprocedures van de
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, voor zover deze beslissingen gebaseerd zijn op artikel 2 of 7 van het
voornoemde besluit.

De Vlaamse nautische dienstchefs met beslissingsbevoegdheden worden aangesteld door de administrateur-
generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
het Vlaams Gewest, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer
in het Scheldegebied, en goedgekeurd bij het decreet van 9 maart 2007, in werking treedt.

Brussel, 8 oktober 2008.

K. PEETERS

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/36237]

Provincie Limburg. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

HALEN. — Bij besluit van 11 september 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Lokaal Bedrijventerrein Zelem », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad
van Halen in zitting van 30 juni 2008 en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand,
stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd, met uitsluiting van de zin « De bouwlijn
situeert zich op 10 m van de rooilijn » in artikel 8 « Zone voor lokale bedrijvigheid » van de stedenbouwkundige
voorschriften (p. 50). Deze wordt met blauw doorstreept.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2008/29520]

21 AOUT 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant désignation de professeurs auprès du service de l’enseignement à distance

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 décembre 1984 organisant l’Enseignement à Distance de la Communauté française;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1984 portant création de cours à distance;

Vu l’avis favorable de l’Inspection de l’Enseignement à distance,

Arrête :

Article 1er. Le mandat des professeurs identifiés ci-après à l’Enseignement à Distance est renouvelé pour un terme
de deux ans prenant cours le 1er septembre 2008 :

- M. Claude ALLOIN, AESS Sciences mathématiques;

- M. Serge BASTIN, AESS Sciences psychologiques et pédagogiques;

- M. Marcel BAYARD, AESI Langues germaniques;

- Mme Sylvia BEAUDUIN, AESS Philologie romane (Français – Espagnol);

- M. Philippe BEAUFORT, AESI Langues germaniques;

- Mme Edith BERTRAND, AESI Langues germaniques;

- M. Marc BEUMIER, Licencié en Droit et en Sciences politiques et administratives;

- M. Philippe BIARD, AESI Sciences mathématiques;

- Mme Béatrice BODSON, AESS Philologie romane (Français – Espagnol);

- Mme Lucette BOSTEM, AESI Français - Histoire;

- Mme Caroline BOUCKAERT, AESI Mathématiques-Physique, Graduée en Informatique;

- Mme Marie-Jeanne BOVENISTY, Institutrice primaire;

- Mme Cécile BOZET, AESI Langues germaniques;

- Mme Martine BROECKX, AESS en Sciences commerciales et financières;

- Mme Isabelle BROERS, AESI Langues germaniques, Licenciée en sciences de l’Education;

- M. Jean-Marie BUSINE, Docteur en droit;

- Mademoiselle Josette CANFIN, AESI Sciences mathématiques;
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