
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2009/35014]

23 DECEMBER 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende
vaststelling van het beoordelingskader voor de interne reglementen in het kader van het besluit van de
Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende
goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter
uitvoering van de Vlaamse Wooncode

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de

overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestings-
maatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, artikel 7, § 2, van bijlage I en op artikel 7, § 2, van bijlage II;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van het beoordelingskader voor de interne
reglementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden
voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale
huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3, § 1, van het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van het
beoordelingskader voor de interne reglementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode,
wordt het vierde lid opgeheven.

Brussel, 23 december 2008.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/204660]

Voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal bedrijventerrein
« Heirenbroek te Herentals »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2008 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden
bedrijventerrein ″Heirenbroek″ te Herentals wordt voorlopig 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

Bijlage III : de toelichtingsnota : een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele
toelichting (a) en de kaarten (b), de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een lijst van de voorschriften
die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven.
Bijkomend bijlage IIIc : de verklaring van goedkeuring van de nota tot screening van de plan-Mer plicht door de
bevoegde dienst MER en bijlage IIId : het goedgekeurde ruimtelijk veiligheidsrapport;

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/204763]

Provincie Antwerpen : PRUP garage Walter Peeters te Herentals

Bij besluit van 16 december 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″garage
Walter Peeters - Herentals″ van de provincie Antwerpen, bestaande uit een plan van de bestaande feitelijke en
juridische toestand, een verordenend grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
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