
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2008/204267]

Agentschap voor Natuur en Bos. — Arrest

Bij arrest, nummer 186.797 in de zaak A. 145.274/VII-32.199 van de Raad van State op 2 oktober 2008 werd beslist
dat :

Artikel 1. Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 houdende definitieve vaststelling
van het afbakeningsplan voor de Herk, Niewenhoven-Duras en het Hekenrodebos, zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 17 oktober 2003, voor wat betreft de percelen gelegen in de gemeente Heers en gekend ten kadaster onder
eerste afdeling, sectie A, nrs. 266D, 261D, 267D, 267E, 268D, 270E, 270D, 272A, 272B, 276C, 276F, 276G, 696A.

Art. 2. Dit arrest zal worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het gedeeltelijk vernietigde besluit.
Art. 3. De kosten van de vordering tot schorsing, bepaald op 525 euro, komen ten laste van de verwerende partij.

De kosten van het annulatieberoep, bepaald op 525 euro, komen ten laste van de verwerende partij.
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op twee oktober tweeduizend en acht, door de

VIIe kamer, die was samengesteld uit :
de heren :

L. HELLIN, kamervoorzitter.
A. VANDENDRIESSCHE, staatsraad.
E. BREWAEYS, staatsraad.
Mevr. E. IMPENS, griffier.

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2008/204268]

Agentschap voor Natuur en Bos. — Arrest

Bij arrest, nummer 187.115 in de zaak A. 146.512/VII-37.100 van de Raad van State op 16 oktober 2008 werd beslist
dat :

Artikel 1. Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 houdende definitieve vaststelling
van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van de
Kraenepoel en Markettebossen, de Vallei van de Zeverenbeek, de Vallei van de Benedenleie, de Damvallei, de Vallei van
de Bovenschelde noord, de Oosterzeelse bossen, de Makegemse bossen en de Vinderhoutse bossen, in zoverre het de
percelen grond betreft, gelegen te Sint-Martens-Latem, kadastraal bekend tweede afdeling, sectie A, nrs. 12/c, 13/e,
16/b, 17/c en 17/d.

Art. 2. Het beroep wordt voor het overige verworpen. VII-37.100-7/7.
Art. 3. Dit arrest zal worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het gedeeltelijk vernietigde besluit.
Art. 4. De kosten van het beroep, bepaald op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij.
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op zestien oktober tweeduizend en acht, door de

VIIe kamer, die was samengesteld uit :
de heren :

L. HELLIN, kamervoorzitter.
A. VANDENDRIESSCHE, staatsraad.
E. BREWAEYS, staatsraad.
D. DECOCK, griffier.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/204277]
Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

« Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Leievallei en open ruimte omgeving

Kortrijk″ wordt definitief vastgesteld.
De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :
1o bijlage I bevat het grafisch plan;
2o 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 die bevat :
1o een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;
2o de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
3o een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die

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